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বাণী  

 

ডভৌগসলক অবস্থান ও জলবায়ুর কারয়ণ সবয়ের মানসিয়ত্র বাাংলায়েশ অন্যতম একটি দুয় ডাগরবণ ডেশ। এয়েয়শর রসতটি ডজলাই 

কময়বশী দুয় ডায়গ আক্রান্ত হে। এ ডজলাগুয়লার ময়ে সুনামগঞ্জ ডজলা অন্যতম। সুনামগঞ্জ হাওরয়বসষ্টত সনচু ভূসম ও ডমঘালয়ের 

পােয়েয়শ অবসস্থত একটি সপসিয়ে পড়া অনগ্রসর ডজলা। এখায়ন উন্নেয়নর মূল রসতবন্ধকতা হল সবসভন্ন রকায়রর দুয় ডাগ। ভাটির ডেশ 

সহয়সয়ব এ ডজলাটি সব ডত্র পসরসিত। এখানকার মানুয়ের জীবন জীসবকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃসে। ‘মৎস্য, পাথর, ধান সুনামগয়ঞ্জর রাণ’ 

এ রবােটি সব ডজন স্বীকৃত। সকন্তু রসতবির আগাম বন্যাসহ সবসবধ রাকৃসতক দুয় ডাগ দ্বারা সুনামগয়ঞ্জর রাণ ডসানালী ধান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ে 

থায়ক। ফয়ল সবসভন্ন রকায়রর উন্নেন রয়িষ্টা বা উয়যাগ ব্যাহত হে। সুনামগয়ঞ্জর উয়েখয় াগ্য দুয় ডাগসমূহ হল আগাম বন্যা, ডমৌসুমী 

বন্যা, বজ্রপাত, নেীভাঙ্গন, কালববশাখী ঝড়, আয়স ডসনক দূেণ  ইতযাসে উয়েখয় াগ্য। 

 

সুনামগয়ঞ্জর রসতটি উপয়জলাে রাে রসতবির দুয় ডাগ হে এবাং জনসাধারয়ণর জীবন ও জীসবকার উপর সবরূপ রভাব ডফয়ল। এয়ত 

সবসভন্ন রকায়রর উন্নেন রয়িষ্টা বা উয়যাগ ব্যাহত হে। এই ডজলাটি রসতবির দুয় ডায়গ পসতত হয়লও ডজলা প ডায়ে ডকান 

কম ডপসরকল্পনার রসতফলন ডেখা  ােসন। ভাে ড অত্র ডজলাে সসসেএমসপ ডফইজ-২ এর আসথ ডক সহয় াসগতাে দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা 

পসরকল্পনা রকল্প বাস্তবােন করয়ি এবাং এই রকয়ল্পর আওতাে ডজলা দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা কসমটির মতাময়তর সভসিয়ত দুয় ডাগ 

ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা রণেন কয়রয়ি ডজয়ন আসম তায়ের ধন্যবাে জানাসি।  

 

উক্ত দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনাটি সাংসিষ্ট ডজলা দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা কসমটির সহােতাে বাস্তবতার সনসরয়খ রতযন্ত গ্রাম অঞ্চয়লর 

লসক্ষত জনয়গাষ্ঠীর সপৃক্ক্ততাে রতসরয  ার ফয়ল ডজলার দুয় ডায়গর সঠিক সিত্র তুয়ল আনার ডিষ্টা করা হয়েয়ি  া দুয় ডাগ ঝুঁসক হ্রায়স 

সবয়শে ভূসমকা রাখয়ব বয়ল আসম আশা করসি। 

 

দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা রণেয়নর সায়থ সপৃক্ক্ত সকয়লর রসত কৃতজ্ঞতা জানাসি এবাং দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা রকয়ল্পর 

সফল বাস্তবােন কামনা করসি।  
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বাণী  

 

হাওরয়বসষ্টত নীচু ভূসম ও সবুয়জ ডঘরা ডমঘালয়ের পােয়েয়শ অবসস্থত একটি সপসিয়ে পড়া অনগ্রসর ডজলা সুনামগঞ্জ। রাকৃসতক 

দূয় ডায়গর সয়ঙ্গ সখ্যতা গয়ড়ই এই ডজলার মানুেগুয়লা জীবন  াত্রার মান উন্নেয়নর রাণান্তকর ডিষ্টা কয়র  ায়ি।  রকৃসতর অপরুপ 

ডসৌন্দয় ডর ডগৌরব ড মন এই এলাকার মানুেগুয়লায়ক আলাোভায়ব ম ডাোে আসীন কয়রয়ি ডতমসন রকৃসতর রুঢ়তা এই জনপয়ের 

মানুেগুয়লায়ক বারবার উন্নেয়নর ধারা ডথয়ক সপিয়ন ডলয়ল সেয়েয়ি। রািীন কালীধর সাগর নায়ম পসরসিত হাওড়য়বসষ্টত সুনামগঞ্জ ডজলা 

অতযন্ত দুয় ডাগ ঝুঁসকরবণ এলাকা। এখানকার মানুয়ের জীবন জীসবকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃসে। এখায়ন উন্নেয়নর মূল রসতবন্ধকতা হল 

সবসভন্ন রকায়রর দুয় ডাগ। আগাম বন্যা এই উপয়জলার রধান দুয় ডাগ। এিাড়া, এ ডজলার উয়েখয় াগ্য দুয় ডাগসমূহ হল ডমৌসুমী বন্যা, 

বজ্রপাত, নেীভাঙ্গন, কালববশাখী ঝড়, আয়স ডসনক দূেণ ইতযাসে। রাকৃসতক দূয় ডাগসমূহ রােশই ভোবহ আকায়র আঘাত ডহয়ন জানমাল 

ও সপৃকয়ের ক্ষসত সাধন কয়রয  া শুধুমাত্র ব্যসক্ত বা একটি সমায়জর জনয়গাষ্ঠীয়কই ক্ষসতগ্রস্ত কয়র নায জাতীে আথ ডনীসত ও সপৃকয়ের 

অপূরণীে ক্ষসত সাধন কয়র। দূয় ডায়গর ঝুঁসক ও ক্ষেক্ষসত কসময়ে আনার জন্য সব ডা্মক রয়িষ্টা গ্রহণ সব ডায়গ্র রয়োজন একটি সঠিক 

পসরকল্পনা। 

 

এরই ধারাবাসহকাে ভাে ড সুনামগঞ্জ ডজলাে সসসেএমসপ ডফইজ-২ এর আসথ ডক সহয় াসগতাে দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা রকয়ল্পর 

আওতাে ডজলা দূয় ডাগ ব্যবস্থাপনা কসমটির সহােতাে বাস্তবতার সনসরয়খ স্থানীে জনয়গাষ্ঠীয়ক সয়ঙ্গ সনয়ে  দূয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা 

রতসর কয়রয়ি। পসরকল্পনাটিয়ত ড সব তথ্য সবযমান ডসগুয়লা হল স্থানীে এলাকা পসরসিসত- দূয় ডায়গর ইসতহাসয জনসাংখ্যায অবকালায়মায 

দুয় ডাগয আপে এবাং সবপোপন্নতায দুয় ডাগ ঝুঁসকহ্রাস-ঝুঁসকর কারণয ঝুঁসক সনরসয়নর উপােয দুয় ডাগ পূব ড রস্তুসতয দুয় ডাগকালীন রস্তুসতয 

দুয় ডাগ পরবতী রস্তুসতয স্বাভাসবক সময়ে করণীেয জরুরী সারা রোনয উদ্ধার ও পুনব ডাসন পসরকল্পনা ইতযাসে। ইহা অত্র ডজলার দুয় ডাগ 

ঝুঁসক হ্রাসকরয়ণ অগ্রণী ভূসমকা পালন করয়ব বয়ল আসম ময়ন কসর। 

  

দূয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা রণেয়নর সায়থ সাংসিষ্ট সকলয়ক আসম আন্তসরক ধন্যবাে জানাসি এবাং কৃতজ্ঞতা রকাশ করসি। ডসই 

সায়থ দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা রকয়ল্পর সফল বাস্তবােন কামনা করসি।  
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৩.৩ এনরেওয়দি উন্নেন পরিকল্পনা ৬৩ 

৩.৪ দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যপরিকল্পনা ৬৫ 

৩.৪.১ দুয়র্ যাগ পূব য প্রস্তুরি ৬৫ 

৩.৪.২ দুয়র্ যাগ কালীন ৭৩ 

৩.৪.৩ দুয়র্ যাগ  পিবিী ৭৫ 

৩.৪.৪ স্বা ারবক সময়ে/ ঝুঁরকহ্রাস সময়ে ৭৭ 

 

চতুথ য অধ্যাে: েরুিী সাড়া প্রদান 

 

৪.১ েরুিী অপায়রশন ডসন্টার (EOC) ৭৯ 

৪.১.১ েরুিী কয়রাল রুম পরিচালনা ৭৯ 

৪.২ আপদকালীন পরিকল্পনা ৮০ 

৪.২.১ জস্বচ্ছায়সবকয়দি প্রস্ত্িি িাখা ৮১ 

৪.২.২ সিকযবািযা প্রচাি ৮১ 

৪.২.৩ েনগণয়ক অপসািয়ণি ব্যবস্থারদ ৮১ 

৪.২.৪ উদ্ধাি ও প্রাথরমক রচরকৎসা প্রদান ৮১ 

৪.২.৫ আশ্রেয়কদ্র িক্ষনায়বক্ষন ৮২ 

৪.২.৬ জনৌকা প্রস্ত্িি িাখা ৮২ 

৪.২.৭ দূয়র্ যায়গি ক্ষেক্ষরি চারহদা রনরুপন ও প্ররিয়বদন জপ্রিণ ৮২ 

৪.২.৮ ত্রাণ কার্ যক্রম সমন্বে কিা ৮২ 
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৪.২.৯ শুকনা খাবাি, েীবন িাক্ষাকািী ঔষি সংগ্রহ ও প্রস্ত্িি িাখা ৮২ 

৪.২.১০ গবাদী পশুি রচরকৎসা/টিকা ৮২ 

৪.২.১১ মহড়াি আয়োেন কিা ৮২ 

৪.২.১২ েরুিী কয়রাল রুম (EOC) পরিচালনা ৮৩ 

৪.২.১৩ আশ্রেয়কন্দ্র / রনিাপদ স্ত্হানসমুহ ৮৩ 

৪.৩ জেলাি রনিাপদ স্থানসমুয়হি িারলকা ও বন যনা ৮৩ 

৪.৪ আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটিি গঠন ৯৮ 

৪.৫ জেলাি সম্পয়দি িারলকা (র্া দুয়র্ যাগকায়ল ব্যবহৃি হয়ি পায়ি) ১১১ 

৪.৬ অথ যােন ১১১ 

৪.৭ কম যপরিকল্পনা হালনাগাদকিণ ও পিীক্ষাকিণ ১১৫ 

 

পঞ্চম অধ্যাে: উদ্ধার ও পুনব ডাসন পসরকল্পনা 

 

৫.১ ক্ষেক্ষসত মূল্যােন ১১৭ 

৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার ১২৭ 

৫.২.১ রশাসসনক পুনঃরসতষ্ঠা ১২৭ 

৫.২.২ ধ্বাংসাবয়শে পসরষ্কার ১২৭ 

৫.২.৩ জনয়সবা পুনরারম্ভ ১২৭ 

৫.২.৪ জরুরী জীসবকা সহােতা ১২৭ 

সংযুরি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবােয়নি জচকরলষ্ট  ১২৮ 

সংযুরি ২ জেলা দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটি ১২৯ 

সংযুরি ৩ উপয়েলাি  জস্বচ্ছায়সবকয়দি িারলকা ১৩২ 

সংযুরি ৪ আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটিি িারলকা ১৪৩ 

সংযুরি ৫ এক নেয়ি সুনামগঞ্জ জেলা ১৬১ 

সংযুরি ৬ বাংলায়দশ জবিায়ি প্রচারিি কয়েকটি গুরুত্বপূন য অনুষ্ঠান সূচী ১৬২ 

সংযুরি ৭ সামারেক মানরচত্র ১৬৩ 

সংযুরি ৮ ঝুঁরক মানরচত্র ১৬৪ 

সংযুরি ৯ রনিাপদ মানরচত্র ১৬৫ 

সংযুরি ১০ নদীসমূয়হি িারলকা ১৬৬ 

সংযুরি ১১ স্কুল, কয়লে ও মাদ্রাসাি িারলকা ১৬৮ 

সংযুরি ১২ স্বাস্থয জসবায়কয়ন্দ্রি িারলকা ২৩৯ 

সংযুরি ১৩ এক নেয়ি সুনামগঞ্জ জেলাি সমবাে সরমরিসমূয়হি িথ্য ২৫৩ 

সংযুরি ১৪ জেলাি েনপ্ররিরিয়দি িারলকা ২৫৪ 

সংযুরি ১৫ উপয়েলার রিক ক্ষরিগ্রস্ত কৃষয়কি সংখ্যা ২৫৫ 

সংযুরি ১৬ বাঁয়িি িারলকা ২৫৬ 

সংযুরি ১৭ স্লইচয়গট-এি িারলকা ২৬১ 

সংযুরি ১৮ প্রিান প্রিান হাওয়িি িারলকা ২৬৪ 

সংযুরি ১৯ দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণেন রবষেক কম যশালাি প্ররিয়বদন ২৬৬ 

সংযুরি ২০ দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ববিকিণ স াি প্ররিয়বদন ২৬৯ 
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প্রথম অধ্যাে: স্থানীে এলাকা পরিরচরি 

 

১.১ পটভূরম 

 

দুয় ডায়গর স্থােী আয়েশাবলীয়ত ঝুঁসকহ্রাস ও আপেকালীন পসরকল্পনায়ক অন্তভূ ডক্ত কয়র ডজলা, উপয়জলা, ডপৌরসভা ও সসটি কয়প ডায়রশন 

প ডায়ে দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা কম ডপসরকল্পনা রণেয়নর সুপাসরশ করা হয়েয়ি। দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা সবেেটি সসসেএমসপ খুবই 

গুরুয়ের সায়থ সনয়েয়ি। পসরকল্পনার স্থােীেশীলতা ও কা ডকাসরতা, সনসবড় এবাং ফলাফলধমী কম ডপদ্ধসত, সাংসিষ্ট সাংগলন, রসতষ্ঠান ও 

জনয়গাষ্ঠীর অাংশগ্রহয়ণর উপর সনভ ডরশীল। দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা ৩-৫ বিয়রর জন্য রণেন করা হয়েয়ি। 

 

ডভৌগসলক অবস্থান ও জলবায়ুর কারয়ণ বাাংলায়েশ পৃসথবীর একটি দুয় ডাগরবণ ডেশ। েসক্ষণ এসশোর ব-দ্বীপ জুয়ড় বাাংলায়েয়শর 

অবস্থান। উিয়র সহমালয়ের সুেীঘ ড পব ডতমালা, েসক্ষয়ণ ফায়নল রকৃসতর বয়ঙ্গাপসাগর এবাং ৬২% ভূসম বন্যারবণ হওোে রাকৃসতক 

সবপ ডয়ের ডক্ষয়ত্র বাাংলায়েয়শর অবস্থান অয়নক ভঙ্গুর। দুয় ডায়গর কারয়ণ মানুয়ের জীবন ও জীসবকা রসতসনেত হুমসকর সমু্মখীন হয়ি। 

শুধুমাত্র ১৯৯১ সায়ল েসক্ষণাঞ্চয়ল ঘয়ে  াওো ঘূসণ ডঝয়ড়  রাে ২.৫ সবসলেন মাসকডন েলায়রর সমপসরমাণ ক্ষসত সাসধত হে এবাং ১ লক্ষ 

৩৮ হাজায়ররও ডবসশ ডলাক মারা  াে। সবগত একশত বিয়র অধ ডশতাসধক রলেঙ্কারী ঘূসণ ডঝড় এয়েয়শ আঘাত ডহয়নয়ি এবাং গত পঞ্চাশ 

বিয়র ৬০ টিরও ডবসশ বন্যা, ৬ টি মহাপ্লাবন হয়েয়ি। এয়ত বাাংলায়েয়শর ব্যাপক ক্ষেক্ষসত হয়েয়ি। বাাংলায়েয়শর রাকৃসতক দুয় ডাগগুসলর 

ময়ে বন্যা, ঘূসণ ডঝড়, লবণাক্ততা, আয়স ডসনক দুেন, খরা, েয়ন ডয়ো, কালববশাখী, ভূসমধস, নেীভাঙ্গন, ভূসমকপৃক, অসিকান্ড, রশতযরবাহ,  

জলাবদ্ধতা, বজ্রঝড় ইতযাসে উয়েখয় াগ্য। বাাংলায়েয়শর রসতবিরই ডকান না ডকান দুয় ডায়গ আক্রান্ত হে। 

 

সুনামগঞ্জ হাওরয়বসষ্টত নীচু ভূসম ও ডমঘালয়ের পােয়েয়শ অবসস্থত একটি সপসিয়ে পড়া অনগ্রসর ডজলা। এখায়ন উন্নেয়নর মূল 

রসতবন্ধকতা হল সবসভন্ন রকায়রর দুয় ডাগ। ভাটির ডেশ সহয়সয়ব এ ডজলাটি সব ডত্র পসরসিত। এখানকার মানুয়ের জীবন জীসবকার অন্যতম 

সঙ্গী হল কৃসে। ‘মৎস্য, পাথর, ধান সুনামগয়ঞ্জর রাণ’ এ রবােটি সব ডজন স্বীকৃত। সকন্তু রসতবির আগাম বন্যাসহ সবসবধ রাকৃসতক 

আপে দ্বারা সুনামগয়ঞ্জর রাণ ডসানালী ধান ক্ষসতগ্রস্ত হডে থায়ক। অসধকাাংশ ডক্ষয়ত্র জীসবকার সবকল্প ডকান পথ না থাকাে সারা 

বিরব্যাপী সুনামগয়ঞ্জর কৃসেজীবী মানুয়ের ঘয়র ঘয়র থায়ক দুয় ডায়গর পেসিহ্ন। এিাড়া, অন্যান্য রাকৃসতক ও মানুয়ের রতসর আপয়ের 

দ্বারা এ এলাকাে মানুয়ের জানমায়লর ব্যাপক ক্ষেক্ষসত রােশঃই হয়ে থায়ক। ফয়ল সবসভন্ন রকায়রর উন্নেন রয়িষ্টা বা উয়যাগ ব্যহত 

হে। সুনামগয়ঞ্জর উয়েখয় াগ্য দুয় ডাগসমূহ হল আগাম বন্যা, ডমৌসুমী বন্যা, বজ্রপাত, নেীভাঙ্গন, কালববশাখী ঝড়, আয়স ডসনক দূেণ  

ইতযাসে উয়েখয় াগ্য। 

 

সবয়ের মানসিয়ত্র বাাংলায়েশ অন্যতম একটি দুয় ডাগরবণ ডেশ। এয়েয়শর রসতটি ডজলাই কময়বশী দুয় ডায়গ আক্রান্ত হে। এ ডজলাগুয়লার 

ময়ে সুনামগঞ্জ ডজলা অন্যতম। সুনামগঞ্জ ডজলার ১১ টি উপয়জলাই অতযন্ত দুয় ডাগ ঝুঁসক রবণ। আগাম বন্যা এই ডজলার রধান দুয় ডাগ। 

সুনামগঞ্জ ডজলার রসতটি উপয়জলাে রাে রসতবির দুয় ডাগ হে এবাং জনসাধারয়ণর জীবন ও জীসবকার উপর সবরূপ রভাব ডফয়ল। এই 

ডজলা রসতবির দুয় ডায়গ পসতত হয়লও ডজলা প ডায়ে ডকান কম ডপসরকল্পনার রসতফলন ডেখা  ােসন। সাসব ডক দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনার অাংশ 

সহয়সয়ব এই দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনাটি সুনামগঞ্জ ডজলার জন্য রণেন করা হয়েয়ি। 

 

১.২ পরিকল্পনাি মূল উয়েশ্য 

 

 পসরবার ও সমাজ প ডায়ে দুয় ডায়গর ঝুঁসক সপৃকয়কড গণসয়িতনতা সৃসষ্ট ও সকল রকার ঝুঁসক হ্রাসকরয়ণ পসরবার, সমাজ, 

ইউসনেন পসরেে, উপয়জলা ও ডজলা রশাসন প ডায়ে বাস্তবসম্মত উপাে উদ্ভাবন করা। 

 স্থানীে উয়যায়গ  থাসম্ভব স্থানীে সপৃকে ব্যবহাসরর মােয়ম ঝুঁসক হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাসের বাস্তবােন পদ্ধসতর উন্নেন সাধন। 

 অপসারণ, উদ্ধার, িাসহো সনরূপণ এবাং ত্রাণ ও তাৎক্ষসণক পুনব ডাসন ব্যস্থার জন্য স্থানীেভায়ব রণীত পসরকল্পনার অনুশীলন ও 

রয়োগ। 

 একটি সনসে ডষ্ট এলাকা ও সনসে ডষ্ট সময়ের জন্য ডকৌশলগত েসলল রতসর করা। 

 দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা কসমটি ও সাংসিষ্ট ডসক্টয়রর (সরকাসর, আন্তজডাসতক ও জাতীে এনসজও, োতা ইতযাসে) জন্য একটি সাসব ডক 

পসরকল্পনা সহয়সয়ব কাজ করয়ব। 

 দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা সাংসিষ্ট অাংশীোরয়ের পসরকল্পনা রণেয়ন ও বাস্তবােয়ন সনয়ে ডশনা রোন কয়র। 

 সাংসিষ্ট কসমউসনটির দুয় ডাগ পসরকল্পনাে আন্তসরক অাংশগ্রহণ, কা ডকর অাংশীোসরে ও মাসলকানায়বাধ জাগ্রত করা। 

 
১.৩ স্থানীে এলাকা পরিরচরি 

 

১.৩.১. জেলাি জ ৌগরলক অবস্থান: 

সুনামগঞ্জ ডজলাটি বাাংলায়েয়শর উির-পূয়ব ড অবসস্থত সসয়লে সবভায়গর অন্তগ ডত হাওরয়বসষ্টত একটি ডজলা। জেলাটি বাংলায়দয়শি উির-

পূব ড অঞ্চয়ল ২৪
0
৩৪

³
 হয়ি ২৫

0
১২

³
 উিি অক্ষাংশ এবং ৯০

0
৫৬

³
 হয়ি ৯১

0
৪৯

³
 পূব য দ্রারিমাংয়শ অবরস্থি। এর উিয়র ভারয়তর 

ডমঘালে, েসক্ষয়ণ সকয়শারগঞ্জ ও হসবগঞ্জ ডজলা, পূয়ব ড সসয়লে এবাং পসিয়ম ডনত্রয়কানা ডজলা অবসস্থত। সসয়লে সবভাগীে শহর হয়ত 
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সুনামগঞ্জ ডজলা শহয়রর দূরে ৬৯ সকয়লাসমোর। সুনামগঞ্জ ডজলা ৪টি ভূ-রাকৃসতক অঞ্চল সনয়ে গঠিত। এর ময়ে উির পূব ড পাহাসড় 

অঞ্চল ৭৫৯ ডহক্টর, পাহাড়তলী ও পলল ভূসম ৭২১৯১ ডহক্টর, সসয়লে সনম্নাঞ্চল ২৮০৪৮৪ ডহক্টর ও সুরমা কুসশোরা পলল ভূসম ২৫৭৮২ 

ডহক্টর। এ ডজলার ডমাে আেতন ৩৭৪৭.১৮ বগ ড সকয়লাসমোর। এ ডজলার অন্তগ ডত ডমাে ১১ টি উপয়জলা, ৮৭ টি ইউসনেন, ১৬২৯ টি 

ডমৌজা এবাং ২৮৮৭ টি গ্রাম রয়েয়ি। এ ডজলাে ডমাে ২৫ টি নেী, ১৩৩ টি খাল, ১৩৭৩.১০ সকয়লাসমোর বাঁধ এবাং ৪০৩৩.৪৫ 

সকয়লাসমোর রাস্তা রয়েয়ি। ডজলার ডমাে আেতন ৩৭৪৭.১৮ বগ ড সকয়লাসমোর। এ ডজলার মাটির রকৃসত ডো-আঁশ ডবয়ল ডো-আঁশ এবাং 

এয়েল । ডজলার ডবসশরভাগ বসতসভো এয়েল মাটির এবাং আবাসে জসম ডো-আঁশ এবাং ডবয়ল ডো-আঁশ মাটির  ার উব ডরতা শসক্ত ডবসশ। 

ডসয়ির খাল ও পুকুর পায়ড়র মাটি এয়েল ডো-আঁশ রকৃসতর এবাং রাস্তাঘায়ের মাটির রকৃসত এয়েল ও ডো-আঁশ। এিাড়া, এ ডজলার 

খসনজ সপৃকয়ের ময়ে রয়েয়ি রাকৃসতক গ্যাস। ডজলাে ২ টি গ্যাসয়ক্ষত্র রয়েয়ি। এগুয়লা হল-ডোংরাটিলা গ্যাসয়ক্ষত্র এবাং সুয়নত্র 

গ্যাসয়ক্ষত্র। গ্যাসয়ক্ষত্র ২ টি  থাক্রয়ম ডেোরাবাজার ও ধম ডপাশা উপয়জলাে অবসস্থত। উৎসঃ সাংসিষ্ট উপয়জলা ভূসম অসফস, সুনামগঞ্জ। 

 

১.৩.২ আেিন 

সুনামগঞ্জ ডজলার ডমাে আেতন ৩৭৪৭.১৮ বগ ড সকয়লাসমোর। এ ডজলার অন্তগ ডত ডমাে ১১ টি উপয়জলা, ৮৭ টি ইউসনেন, ১৬২৯ টি 

ডমৌজা এবাং ২৮৮৭ টি গ্রাম রয়েয়ি।  

  

ডজলার নাম 
উপয়জলার 

নাম 

ডমৌজার 

সাংখ্যা 
ডমৌজার নাম 

সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ সের ১০৪ রতনশ্রীয মনময়তর কাড়ায অমৃতশ্রীয সনসধরিরয ইিবপুরয আহম্মেপুরয সেব্রুঘােয 

ইিারিরয সায়ফলায আহম্মোবােয সনোমতপুরয শাংকরপুরয উয়মেশ্রীয ডনৌকাখালীয 

রহমতপুরয েঃ মনময়তর িরয ইনাতনগরয ডগৌরারাংবায়েয কামারটুকয ডহায়সনপুরয 

টুয়করগাঁিয পুরাণ লক্ষণশ্রীয উঃ কুতুবপুরয অসিন্তপুরয নুরুোয রপন্দা হসরপুরয পঃ হসরপুরয 

কলাইোয কাোইর িকয নারসকলায উলুতুলুয শাখাইসতয োড়ারগাঁিয মাগুরায মন্তাইলয 

এরাসলোয ডততইোয চুোপুরয উঃ নারাইনপুরয সেরগড়য ইব্রাহীমপুরয উঃ মনময়তর িরয 

রসেেপুরয নারােনতলায উঃ কাসন্দগাঁিয সিনাউরায জামলাবাজয রমসােলাংয দুলাইয 

ঘাসসগাঁিয সবরামপুরয বেবপুরয পঃ িানপুরয বনগাঁও সুয়লমানপুরয উঃ মুরােপুরয 

সুন্দাউরায সুয়লমানপুর িকয েঃ রনগাাংয উঃ রনগাাংয হাসাউরায সুয়লমানপুর তুলায 

হসরনাপাটিয রঙ্গারিরয সপসরজপুরয ব্রাক্ষণগাঁওয ময়নাহরপুরয ডগাোরগাঁওয োোরগাঁওয 

কাইমতরয মাইজবাড়ীয সরইয সনজগাঁওয বসেপুরয আহমেপুরয ডোলঘরয ঝাওোরিরয 

ডকজাউরায সুলতানপুরয ডমাহনমুকুন্দয রছুলপুরয খাইরঘােয জাসনগাঁওয বায়েয কমরপুরয 

পঃ শ্রীনাথপুরয উঃ আলমপুরয রকড়ী, পঃ নুরপুরয েঃ আলমপুরিকয পঃ হসরপুর, পঃ 

শ্রীনাথপুর িকয উঃ জােফরপুরয মীরপুরয কমরপুরয উঃ ফয়তপুরয  ডতঘসরোয উঃ 

মসেকপুরয জসললপুরয শ্রীপুরয হবতপুরয বারঘর শসরেপাড়ায যুসগরগাঁও ও কালইড়।  

 

 শাো ৬৮ সমজডাপুর, সনজগাঁও, সনোকতপুর, রাহুতলা, বড়গাঁও, ইরারাবাে, কাসশপুর, বাঘমারা, 

শসরফপুর, োউেপুর, আনন্দপুর, ভাটিমামুেনগর, পুেকা, আেগাঁও, সমপুর, খলাগাঁও 

ডপাড়ারপাড়, রতাপপুর, লক্ষ্মীপাশা, পািবম ডা, রুপশা, ডসাোনখলা, বােগাঁও, সপয়রাজপুর, 

ডমাসাপুর, ডমো, গুসঙ্গোরগাঁও, ডোমরা, কান্দখলা, গুঙ্গীোরিক, ডমাক্তারপুর 

সুলতানপুর, সনোমতপুর, জেপুর, িাকুো, কাশীপুর, হাসববপুর, ডনাোগাঁও, পুেকা, 

কলাপাড়া, জাতগাঁও, ব্রাক্ষণগাঁও, নারসকলা, িসত্রশ, মশাকূলী, শয়রশপুর, সবলপুর, 

েিপাড়া, আগুোই পসিম সনোমতপুর, নারােনপুর, কাসন্দগাঁও, ইোরাবাধ, ডকরুহালা, 

আসেতযপুর, ডগাহাোনী, ইসলামপুর, ডগাসবন্দপুর, ডরাো, ডনাওোগাঁও, িসিশা, 

সহয়েবপুর, ময়নাো, শ্রীহাইল, ডমায়মনপুর, হুয়সনপুর, ডবড়ামহনা ও শাো। 

 

 সেরাই ১৫২ পুরনেরপুরয দুল ডভপুরয আলীপুরয বলনপুরয ডসানাতলায কুরী হাসনাবােয হাসনাবােয 

রামজীবনপুরয সুজনপুরয ডনাোগাঁওয সুনামপুরয পসিম আয়নাোরপুরয আেমপুরয 

খাগাউরায ইসলামপুরয েোদুপনীয ভাটিপাড়ায উরধনপুরয ইজ্জতপুরয বারঘরয আেমপুরয 

কুটিরগাঁওয পঃ সুজনপুরয মাসিমপুরয রসফনগরয সুজাপুরয সোনন্দপুরয মাসনকেইয 

গড়খাইয পসিম ডেৌলতপুরয আলীপুর বায়েয ির হাসববপুরয নোরিবয হাসসমপুরয 

জবাসনকায সিতাসলোয মুরােপুরয ডভালানগরয মাহতাবপুরয সিসরোপুরয হাউসরো 

হারানপুরয িরণারির িক২য কামালপুরয িরণার িরয কামালপুর িক ১য রনারিরয 

রাজানগরয ভরাগাঁওয উয়মেনগরয ফায়তমানগরয সমজডাপুরয কেমতলীয জসকনগরয 

জটিিরয অনন্তপুরয জানপুরয ডমঘনায গসিোয কাইমায পঃ আয়নাোরপুরয মথুরাপুরয উির 
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ডজলার নাম 
উপয়জলার 

নাম 

ডমৌজার 

সাংখ্যা 
ডমৌজার নাম 

কামালপুরয েিগ্রাময পানাগাঁওয সুতারগাঁওয ডকজাউরায শসরফপুরয শামগাঁওয ডবওোগাঁওয 

কণ ডগাঁওয উির নায়গরয কাজুোয সসকতপুরয বাঙাগালগাঁওয ডসকামপুরয সুজানগরয 

মজসলসপুরয শূকুরনগরয সরমঙ্গলয নািনীয বাউসসয কাসলড্রাময বালাউেয আিরময ধল 

বায়েয রণভূসময ভাঙ্গা েরয ভাঙ্গা ের িকয োইোর গাঁওয রাজাবােয রাধানগরয 

োউেপুরয ডেৌওজয সেরাইয বুরহামপুরয কসরমপুরয িানপুরয মাটিোপুরয শ্রীনারােণপুরয 

হসলমপুরয উির সধতপুরয নগসেপুরয ডেৌলতপুরয ডহায়সনপুরয কামসরবীজয নূরপুরয 

ঘরাংপাশায রাজনাওয সসাংহনােয জগেলয নারােণ কুসড়য কামসরয আেপাসরোয 

রােবাঙ্গালীয সমলাপুরয োংগরয িক সিলাোংয ডেসলেরয িানপুরাইোয গম ডা, মাতারগাঁওয 

বড়কাপনয কাসলকপুরয উসজরপুরয কালেহরয তারলয বাগুোয সেরকুনায েঃ নায়গরগাঁওয 

রামপুরয জামালপুরয ধলবায়েয শাসলোরগাঁওয বকসশোর কােয সপতাম্বরপুরয বারইল 

ব্রক্ষণবন্দয তারাপাশায জাসলোয নািনীয হাসতোয বরইতরয কুলঞ্জয ডততুইোয সুোসতঘরয 

গসলশালয ধীতপুরয বাউসী ডিােয  বাউসী বড়য ধাইপুর ও বাইেগাঁও। 

 

 জামালগঞ্জ ৯৩ সুন্দরপুরয বয়রন্দ্রপুরয উলুকাসন্দয বাজগাঁওয বুোলায হসরণাকাসন্দয  তীন্দ্রপুরয পসিম 

আলীপুরয রাধানগরয ইনাতনগরয রসহমাপুরয ডবয়হলী িকয কুমাসরোয হসরনগরয ডবয়হলীয 

মশালঘােয রায়জন্দ্রপুরয পুটিোয হসরপুরয উয়মেপুরয আহসানপুরয ডহরাকাসন্দয 

আহমেপুরয সহজলায মহাসলোয সহয়েবপুরয দূগ ডাপুরয ডগালামীপুরয শাহপুরয উজ্জলপুরয 

উির কামলাবাজয বড় ঘাগটিোয ডিাে ঘাগটিোয ডনাোগাওয সবিনায মীজডাপুরয মসলন 

নগরয লসতফপুরয উসজরপুরয কলকতা খাঁয বাখরখলায হাোতপুরয মসেকপুরয েঃ 

লক্ষ্মীপুরয শাম্মীপুরয েঃ লালপুরয ডশরপুরয েসক্ষণ জামালপুরয েঃ রামপুরয  শমন্তপুরয 

কন্দবপুরয কুসরয হাসনাবাজয সনসধপুরয কাশীপুরয কামারগাঁওয হোমারায শসরফপুরয 

রসফনগরয খুজারগাঁওয মাতারগাঁওয েঃ ডেৌলতপুরয গঙ্গাধরপুরয িেহারায ইনাতনগরয 

ডসানারগাঁওয কামলাবাজয সািনায রামপুরয জামাল ঘরয ডতসলো জামালপুরয ডকওোলী 

ডকানায বাগবাড়ী িকয লক্ষীপুরয িানপুরয সাংবােপুরয হসরহরপুরয পূব ড িানপুরয েসক্ষণ 

ফসরেপুরয ডসরমস্তপুরয তকীপুরয নজতপুরয কুকরী পশীয পলকয েঃ ফয়তপুরয পঃ 

নুরপুরয  দূল ডভপুরয োমুোরপুরয রাঙ্গামাটিয উির লালপুরয হসরপুরয সুজাতপুর ও 

রুপাবলী। 

 

 েসক্ষণ 

সুনামগঞ্জ  

১৩১ েঃ শ্রীনাথপুরয অক্ষেনগরয ডফোরগাঁওয শ্রীনাথপুরয ডেখারহাওরয েঃ আলমপুরয পঃ 

নুরপুরয পঃ রায়মেরপুর িকয েঃ রায়মেরপুর িকয েঃ জােফরপুরয পঃ রায়মেরপুরয 

জােফরপুরয মে রায়মেরপুর িকয ডগাধরয ঝাওোয সমজডাপুরয জামলাবাজয উঃ 
বগারকাড়ায ডাংসরোয হাসকুসড়য হানুোয জেকলসয কামরুপ েলাংয পঞ্চাশ হালয 

ডিিারয়কানায রনসী সকয়ি কাড়ারাইয েঃ  মে কামরুপ েলাংয সসখাময রনসীয 

সিকারকাসন্দয  আলমপুর িকয সপোপই িকয বড়কাপনয আহম্মেপুরয মনয়বগয ডনাোগাঁও 

উঃ বাউসস িকয চুরখাইয োয়মােরটুপীয আলমপুর িকয সপোপইয গসনপুরয লক্ষণয়সাময 

বসশরপুরয ডঘারাডমুরয েঃ রামপুরয সসতাহরনয ধরাধরপুরয সসতাহরন িকয ডগালগাঁওয 

িেহাড়ায েঃ শক্রমেন িকয ডমীগাঁওয েঃ আলমপুর িকয ডগাসাইনপুরয দুগ ডাপাশায 

সসিনীয োবরয বায়ে রকবতনয রভেগাঁওয শক্রমেনয েিবন্দয বীরগাঁও িকয ব্রাক্ষণগাঁওয 

উঃ হাসকুসড় িকযউঃ শক্রমেন িকযেঃ সুয়লমানপুরয পাইকাপনয হাসামপুরয মছুোখাইয 

পঃ বাউসীয ইিাপসশাংযেঃ ফয়তপুরয সুসড়খাইয েঃ বাউসী িকয শ্রীরামপুর গগণশ্রীয 

ইিায়নৌসাযপঃ বাউসীয শ্রীরামপুরয কচুোরগাঁওয ইসলামপুরয কাসেপুরয েঃ বাউসীয 

সসরপপুরয যুসগরগাঁওয ডিৌকায আমসরোয রুরুমপুরয বীরকলসয আলুসজনাইয সকয়শারপইয 

আলুসজনাইয সকয়শারপইয পঃ রায়মেরপুরয েঃ কুতুবপুরয কাোসলোয থয়লরবন্দয 

উকাড়গাঁওয জীবোরায নগরয েঃ হসরপুরয ডতরহালয ইমামনগরয গসনপুরয রসোবােয 

ডতহসকোয েঃ গসবন্দপুরয েঃ নারাইনপুরয েঃ মসেকপুরয মথুরাপুরিকয েঃ মুরােপুরয 

ডোলকুতুবপুরয পাথসরোয েঃ বগাড়কাড়য শ্রীনাথপুরয জেসসসি বসসো খাউসরয বড়য়মাহয 

জাহানপুরয আহম্মোবাজয কাষ্ট িাপড়াযবীরগাঁওয কয়ড়রগাঁওয আসমুড়ায ধলবমসা কয়ড়র 

গাঁওযমে হাসকুসড় িকয েঃ হাসকুসড়িকয েঃ কান্দগাঁওয ডমৌখালয লাকুরয়ভাগয োইলা ও 

দুগ ডাপুর। 
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ডজলার নাম 
উপয়জলার 

নাম 

ডমৌজার 

সাংখ্যা 
ডমৌজার নাম 

 সবেম্ভরপুর ৫৮ কাসিরগাসতয মাঝাইরয গাসজরগাঁওয ডকাটিপাড়ায মুসক্তখলায রনসবযায ধয়ররপাড়য মাসুে 

আলীয সসমিায রতারগাঁওয উির রামপুরয শাসপুরয পুরান শানপুরয িাতারয়কানায 

ডমরুোখলায পুরানগাঁওয নারােনপুরয ইকর হাটিোয বুতাজয েঃ ঘাগরায িসত্রশয সবন্নাকুসল 

িকয বাঘমারায শাহাপুরয আমসরোয মনয়বগয ওমরপুরয বাগমারায আঙ্গারুলী সনার 

হাওরয উির সক্ষসেরপুরয বসন্তপুরয বাগুোয উির শাহাপুরয রঙ্গারির িকয আলমা েহরয 

পূব ড আলীপুরয রঙ্গারিরয লখায নো বারুঙ্কায উির ডেৌলতপুরয সপসরজপুরয অনন্তপুরয 

দুলবারিরয তাসহরপুরয শ্যামারকাসন্দয ভবাসনপুরয উির ফয়তপুরয পসিম িানপুরয 

শালমারায কচুখালীয উয়মেপুরয িান্দবাড়ীয মশালঘােয রাজন্দ্রপুরয জাঙ্গালয ব্রাম্মনপাড়ায 

লামশ্রম ও সবন্নাকুলা।  

 

 ডোোরাবাজার ১৬১ থাবলীয বাঁমতলায পুরান বাঁমতলায রাঙ্গাউটিয কলাউরায ঢাসলোয রায়মেপুরয বায়মরবন্দয 

কুসশউড়ায সকরণপাড়ায বরইউসড়য উসস্তয়ঙ্গর গাঁওয রাউলগাঁওয পাইয়লিড়ায বাগমারায 

সবগারগাঁওয ধরমপুরয ঘরুোয েলাইরগাঁওয সাসলহায কুরুরগাঁওয সাসলহা নামায 

লাস্তাবুরগাঁওয দ্বারগাঁওয রালউরায িাটুরপাড়ায খুরমারগাঁওয ফুলকার গাঁওয িারওোদ্দারীয 

রসহমাপুরয ডজাোসহ গাঁওয িাংবীরয ডকগলাজুরয পাইকপাড়ায আগন বায়রর গাঁওয 

মুসকগাঁওয কন্তরগাঁওয গুোরগাঁওয সতওরয ডতরাপুরয হাসতগাঁওয জাহাঙ্গীরগাঁওয 

সসবধারপাড়ায সঘলাতলায শ্যামারগাঁওয আমপুরয শ্রীপুরয নাসিমপুরয পরয়মেরীপুরয 

রননগাঁওয বাসজতপুরয আজমপুরয আলমপুরয কামারগাঁওয ডোমবান্দায পুটিপশীয 

বাজারগাঁওয মান্নারগাঁওয ধনপুরয সাউয়েরগাঁওয ডগাপালপুরয বেরপুরয পঃ রামপুরয 

হসরপুরনয পদুোরসবলয ডঢাপশীয বাগয়বরয িসন্ডপুরয মুকন্দপুরয সনসিন্তপুরয মান্দরীয 

বায়গরহাড়ীয ডকোরসবলয সবরিয়ঙ্গরগাঁওয ডমরুোয ডগাপীনগরয মরাকাষ্ঠ গঙ্গায রজোড়া 

উিরয  রাজাোড়া েসক্ষণয োউয়কর কাড়ায ডকরুোয ডিাংগাইোয সুবলয রাধানগর 

কৃষ্ণনগরয হসকোর বাজারয সপপড়াখালীয সবোসবনয নলুোয োইেনেীয কড়ালীয ডমন্দায 

ধুপাখাইয ধরমপুরয ধমপুর সকিায জগন্নাথপুরয পানাইলয জীবনপুরয রঘুরাময ভবানীপুরয 

জঙ্গলশী সকিয পরানপুরয গাংগলপুর সকিায রামনাথয হসরপুরয কাষ্ণনপুরয রাজপুরয 

রাজপুর সকসমতয সশবপুরয ডমন্ডারগাঁওয েউসলবনয ডশরয়পরীয বড় কাপনয আদুো 

পসিময পােন কাপনয কেমতলীয আাংগাাংয সনোমতপুরয উনগাময পাড়ারপুরয উে াময 

রূপরাময সহরানাথয ডতরাসবলয ডমাবারকয গুয়রনসকয বায়ে ডগায়েশপুরয ডবরীয ডিৌলায 

রামনগরয রধান কাপনয পুরাদুোয ডিৌমসনয রতাপপুরয ডবতুরয েপগ্রাময উির 

ডসায়লমানপুরয আয়নাোরপুরয পঃ িানপুরয সজরাগাঁওয িসকরঘােয বঞ্জারপুরয মালগাঁওয 

ডপকারগাঁওয আলমখালীয কালালবাড়ীয বাঘমারায বহরগাঁওয আন্দাইগাঁওয ডসানাচুরায 

বরাসকোয আন্দারইরিকয হরতসকতলায ডগাসবন্দপুরয ডজাোয়নরগাঁওয ডমাহাম্মেপুরয 

মহিতপুরয মারপশীয বাসলজুরীয সজোনীয ভূজনায উির নুরপুরয রবলাখাইয সুলতানপুরয 

এরুোখাইয ডকশবপুরয লক্ষনীপুর ও গুড়ীগাঁও। 

 

 ধম ডপাশা ১৮১ আন্তারপুর, সবয়হরতালী, বালাগুসঞ্জ, ডকনা, ডগালাপনগর, জামালপুর, লসক্ষপুর, 

ময়হেকলা, নোগাঁও, আলমপুর, বাওোরপাড়া, বাংশীকুন্ডা, সবরসশাংপাড়া, বুসড়পাোসন, 

িান্দালপাড়া, িানপুর, তাপসত, েঃসিনউড়া, হােপুর, ডলাসমো, গুলানবার, হাসমেপুর, 

হােপাোন, কাোহাসন, ডকশবপুর, কাাংগারহাটি, ডমাহাম্মে আলী পুর, সমজডাপুর, 

সনসিন্তপুর, পালমসত, পানাকুসর, পােকুড়া, রাজাপুর, সাহাপুর, সানুসকতা, িাতুর, 

সশশুো, ডতসলগাঁও, বালাসকপুর, বলরামপুর, সেশারা, িামারোসন, িাসলমপুর, েরামপুর, 

েিপাড়া, ধুগসনস ইরাবাধ, জলুো, কাসেরপুর, কাহালা, কামার ডবগনা, কারাবাে, 

কাইতকান্দা, লাউডাংগা, মাধবপুর, মাসেো, ডনাোগাঁও, মজসলশপুর, ডমাকসসেপুর, 

ডমাজাফ্ফরপুর, নসন্দপাড়া, নোগাঁও, পুবশাহাপুর, রামসেঘা, সাবাসড়পাড়া, সাজাোপুর, 

শসরপুর, উির ডেৌলতপুর, উির নোগাঁও, আয়নাোরপুর, রবলাখালী, গলাইখাসল, গুলা, 

এনাতনগর, জগসেসপুর, জালালপুর,জামালপুর, জময়সরপুর,কান্দাপাড়, কলুমা, 

ডকৌরাজান, মাসিমপুর, মেনগর, মাসকান্দা, নারীজুরা, সনোমতপুর, নওোগাও, 

পসিমশাহাপুর, শাহপুরিক, সপৃকেপুর, আিপুরিক, আলীপুর, বাসলো, বাসলজুরী, 

বড়ইহাটি, বড়য়কাদ্দারপুর, ডভৌলাম, সবকাজুরা, ভাোগাও, কুরশীবাড়ী, ডলনগুর, 

নওোর, সনজামপুর, পাইকুরাটি, উিররাজাপুর, মাসকান্দা, শহরতলী, সনই, ডধাবালা 
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(সবরিক), আহয়মেপুর, বাজারপাে-২, বতাকপুর, বীর,কুলুর, গাসভ, হাসববপুর, 

কলাপাড়া, কাসেরির, বাধপাড়া, নোপাড়া, মাইজবাড়ী, মাটিকাো, সমজডাপুর, রসেেপুর, 

সলব, সসরহাম, সশাংপুর, বামুয়নরবাড়ী, আিাপাড়া, বাজারপাে-১, েসক্ষন নওোগাও, 

ডবলুোবাে, ধম ডপাশা, দুধবাহার, দুগ ডাকান্দা, ডকশবপুর, লাংকাপাথাসরো, মায়হসেপুর, 

সনউহাসর, ডসানাোনা, বায়েহসরপুর, বাঘাউিা, বীসজতপুর, বাকরপুর, ডবনারসসপুর, 

বাড়াই, ভাটিনাজারপুর, ময়হশপুর, িানপুর, হসরপুর, জেশ্রী, নাসজরপুর, সরস্বসতপুর, 

িাসেপুর, ডতলীয়কানা, সগবাইল, বাগবাড়ী, বাবুপুর, ইসলামপুর, ঝারয়কানা, 

সকশমতপুর, ডসাবাহার, নোগাও, নুরপুর, পাতাসরোকান্দা, রতাবপুর, সাসরকান্দা ও 

সুখাইর সনজ, সবয়নােপুর, েসক্ষণ ডেৌলতপুর, বুলুো, ডমাহাম্মে নগর, মুক্তারপুর, 

রাজাপুর, সমলনপুর ও তাসহরপুর। 

 

 িাতক ৩১১ পারাপুসঞ্জয বাহাদুরপুরয সনজগাঁওয রসোবােয ইসলামপুরয ডগাোলগাঁওয গয়ণশপুরয ফসকর 

টিলায রাজগাঁওয রাজারগাঁওয সারসপন নগরয ডনাোরাই ডোংগার গাঁওয বাসতরকান্দয 

পটিভাগয ভাজন মহলয ডকশবপুরয সসে ভাজন মহলয কাড়াইলগাঁওয লসক্ষবাউরয হাওর 

িাকুোয সমজডাপুরয িানপুরয রায়জন্দ্রপুরয রাবন সবয়লর উওরয কচুো নেীর উওরয 

বানাউেয সুসড়গাঁওয কপালয আতারগাঁওয কুটুরীয মসনোর ডসরয কামারাাংগীয বালাউেয িড় 

বাড়ুকায গরুচুরায ডসরসপসড়য বেবপুরয ডিৌকাসবলয রনমাংগলয িারসিরয বাউসসয 

ধুপনীখলায হাসারুনয রাজপুরয িরয়িৌসকয উওর রনসসয ডেটিোরিরয চুনারুোয ির 

ডহায়সনপুরয সবহাইয লসক্ষপাশায জসমর খাইয কাসশতগঞ্জয কাজাউরায মান্দারগাঁওয 

ডকশবপুরয আন্দারীয নানশ্রীয গাবুরগাঁওয রুক্কায গোর মহলয মাধবপুরয মসনকহারা 

কসেকপুরয রাতগাঁওয মানসস নগরয ব্রাক্ষণগাঁওয গনকখাইয বসকরপারয কুমনায বাগবাড়ীয 

মন্ডলীয়ভাগয তাসতয়কানায কামারগাঁওয নানশ্রীয সতররাইয সবোইয মে মাধবপুরয 

সনজগাঁওয পারকুল িকয শাংকরপুর বুবরাপুরয আরতানপুরয আসজধরপুরয সসকান্দরপুরয 

পইলানপুরয কলালপুরয বাগমারায কিরায উসজরপুরয নুরুোপুরয ডবয়হরাজপুরয তামসলয 

পালপুরয ডনাোগাঁওয ব্রাক্ষণগাঁওয েঃ ব্রাক্ষণগাঁওয পঃ িানপুরয িাকলপাড়য সসাংগুোয পঃ 

রামপুরযকাসলোস পাড়ায ডসরপুরয লসক্ষপুরয বুরামপুরয তসকপুরয রুসহতপুরয দুগাপুরয 

বুড়াইব গাঁওয হাসমোপুরয হাোতপুরয  খারাইয কাটুমারায কৃষ্ণপুরয পসিম িানপুরয আে 

সকেরীয মামেপুরয গন্ধবপুরয জামুরাইনয রাে সয়ন্তােপুরয ঝাওোয আকুপুরয কাসজহাতয 

রমসবয নানশ্রীয রমসাপাহায পসিম নানশ্রীয নাোমপুরয ডসওয়তর পাড়ায জুসলোরগাঁওয  

রসয়ের গাঁওয রুস্তমপুরয পারবতীপুরয আলমপুরয সঘলািড়ায ডমাোহাতায সরমামলায কশ 

বরাইয নোগাঁওয পীরপুরয েোবাইয কালালপুরয রসোরপাড়া িকয মসেকপুরয ভূইগাঁওয 

কুশ রতাবয তরতরয জুলগাঁওয মেনয জুলগাঁওয পরানপুরয মেনিকয সভমকায হাতদুলালীয 

রাউতপুরয পসিম পরানপুরয পসিম ডিৌকািকয হসরেরণয পঃ ডিৌকা িকয হলেীউরায 

পঃ পরানপুরয ডিৌকায ডিৌকা বায়েয েিসকদ্রায পরশপুরয বাউরয ডিিানয ধনপুরয েসক্ষণ 

রনসীয পসিম নানশ্রীয িক ডহায়সনপুরয নবাইরিরয সেবাকরয়েয রকতকসেগরয েসক্ষণ 

রাজনপুরয ির ডহায়সনপুরয জালাবােয শাখাইসতয রকতকয েসক্ষণ সাউয়ের গাঁওয অনন্ত 

রভরবয িএশয হাসবেপুরয সক্ষদ্রাকাপনয জাউোয লক্ষণ ডসাময পাইগাঁওয সুলতানপুরয 

োরয়িৌকায ডেরগাঁওয কুসড়সবল সকিায বায়েেরী গাঁওয জুলহাসকওায ডেওকাপনয 

কাস্হয়কানায খারাইয েসক্ষন হসরপুরয ডেওোরগাঁও িকয সাোরাইয রামনগরয ঝামাকয 

জাসলোয োেগাঁওয গাগলাজুরয নারােনপুরয শসক্তোরগাঁওয গোসপুরয ডগাপালপুর উিরয 

শ্রীমতপুরয মাহমেপুর বড়য মাহমেপুরয হােোর পুরয জময়সরপুরয সজোপুরয হাসামপুরয 

হসরপুরয সসাংিাপুরানয মহসেয শসরসাপাড়ায কায়লেরীয কাওোলীয ডসওয়তর পাড়ায 

ঝগজাপয কুমারকাসন্দয সাতগাঁওয ডসনামপুরয গহরপুরয দুজাপুরয পঃ জগঝাপয পীরপুরয 

লামাহাইলয সঝগসলো বায়েয কন্দল পাড়ায মায়েরকুলয সকয়িশাসনয সেমকায শুক্র বন্দয 

কুম্বােনয মসনপুরয খাগাউড়ায মেরামপুরয নমশাকপুরয মুক্তারপুরয বাহুবলীয লসক্ষপাশায 

জটিয মমােয মিতপুরয খুরমায রাউসীয েসক্ষণ রুস্তমপুরয কসলোনপুরয হাতফায়তমায 

উওর লায়কেরয বড়য়গাপীয মুক্তার বায়েয বারীগাঁওয খলাগাঁওযসবনন্দ্রপুরয বারানসীপুরয 

রাধানগর ভূগলীয সখসদ্রপুরয বারীগাঁওযকালাবনয ব্রাক্ষণ জুসলোয সেরপুরয লায়কেরয 

সিিরাউলীয িক ইিবপুর শাসকিকযকহো শসকযখলাগাঁওিকয লসক্ষপুরয ইনাময 

শসরসপুরয কুসশয জামজােপুরয মইনপুরয উওর কুসশয েঃকুসশয সজগলীয সঞ্ছবপুরয 
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জসহরপুরয মন্ডলপুরয কাাংলাজানয ইসাকপুরয ইসাকপুর বায়েয ডলপাযসবোরেপুরয 

কাসবলপুরভবানন্দয কঞ্চনপুরয সমসপুরয শ্রীকরপুরয বরাটিকায মসকাপুরয সসাংগার কািয 

রুকনতাজয কুসশিকয জাসহেপুরয নরসসাংপুরয ভানুপথয েসক্ষণ খঞ্ছনপুরয বুরাইোয উওর 

খঞ্জনপুরয খাগাো ও কৃষ্ণপুর। 

 

 জগন্নাথপুর ২৬২ ির হাসতোয কামারখালয গলাখালায শ্রীধরপাশায িক জামীরপুরয রতনপুরয নলুো 

ডনাোগাঁওযপসিম জগেীশপুরয মইশা খাল বায়েয কাসেপুরয সােীপুরয কাপুরপুরয 

বানীগাঁওয পাড়ারগাঁওয কল্যাণপুরয সনসধরপুরয ডমাোগাঁওয কলকসলোয সপগলবাগ উওরয 

বায়ে খাসলশয চুনুো খাইয বড় ডমাহাম্মেপুরয ডমাোরগাঁওয োংপুরয জাসবক্ষণায কাঞ্ছনপুরয 

পসিম ফসরেপুরয োগরকাসন্দয কাসলকাসন্দয মসজেপুরয গড়গাঁওয ডশরপুরয সহজলীয 

নেমপুরয বাশপসতপুরয সুপার মহাম্মেপুরয মসমনপুরয আসলোবােয জগন্নাথপুরয 

কসরমপুরয সকসমতয বাগজুরয  জগন্নাথপুর বাড়ীয হসববপুরয েরেপুরয হসবহসরপুরয 

শ্রীরামপুরয শ্রীসনধীপুরয শাসনয শিাইনীয পরয়মেরপুরয িানপুরয নন্দীরগাঁওয হাসমেপুরয 

ইসহাকপুরয রভাকরপুরয গয়ণশপুরয রায়মােরপুরয িানপুর িকয সেগারপুরয 

পাললাইরিকয পঃ ফসরেপুরয সমনাজপুরয একােরায সুয়লপুরয পঃ জগেীশপুরয সাহাপুরয 

ঐহারজাইয ছুেয ঐশারেীয কুশকারুক্ষাপুরয ইনাতপুরয ইিাকপুরয পােলীয জঙ্গলগাঁওয 

মকরুমপুরয শাসনহসবয ঐহাজগোয বাউর কাপনয পাইলবাগয আদুোয ডলাহারগাঁওয 

ডগাোলপুরয সমটিয কাসমনীপুরয ঘসড়খঞ্জনপুরয মইজ পুরয ডমাহাম্মেপুর ডসরায শ্রকরপুর 

বায়েয আধুো িকয বড়কাপনয গড়গসড়োয লহড়ীয আেগাঁওয সমপুরয হািনফায়তমাপুরয 

আমারবতলয নাসিরপুরয মীরপুরয সকট্রােরীয শ্রীরামশীয রাজানগরয মশাজানয নবীনগরয 

শ্রীকৃষ্ণপুরয হাসলমপুরয রত্নায িরায শাংকরপুরয আশারকান্দীয জে হসরপুরয তাজপুরয 

মীরপুর সসরাইয কাসলোয কালাল খাইরয পাইকপাড়ায শহীেনগরয মীরকােনয ডিলনীয 

সতলকয মসণহারায িাসরোয মাসিমপুর য কামারগাঁওয সসরাজপুরয সিতুসলোয ফয়তপুর 

সকসমতয কসরমপুরয জালালাবােয িসন্ড ডহোয়েতপুরয রসেেপুরয সাহার পাড়ায মে 

সমরপুরয নারােণপুরয আউেিয বুধরাইলয কেকায সুন্দ্রসকতযায ডনােগাঁওয আহমোবােয 

ডসানাতলািক ২ে খন্ডয কুসড়হালয সনাতনপুরয পঃ ব্রাক্ষণগাঁওয সনাতনপুর িক ১ম খন্ডয 

কুসড়হাল িক ২ে খন্ডয  েঃ সমরপুরয ডপসি ডশওরায দুয়পরকাসন্দয উলূিান্দয সাতহাল 

ডোস্তীয উলুকাসন্দয গেনাকাসন্দয কসবরশালয গসিখাইয ইিগাঁওয ধম ডানন্দীয গাজীরকুলয 

বুরুমপুরয মুরাোবােয ডরাকনপুরয দুস্তপুরয ডতঘসরোয ডগাোলগাঁওয একা কামলক্ষ্মীয 

টিোর গাঁওয বাোউরায ঘুেগাঁওয ইকরিইয ভবানীপুর িকয সমধল িকয  াত্রাপাশা িকয 

পারুোয ভবানীপুরয  াত্রাপাশায হলসেপুরয রসুলপুরয আলমপুরয ডবতাউকায ডবরীয 

রকিাপুরীয বাসুয়েব স্বরণয স্বজনশ্রীয রাসিমাইলয রাণয়েব কাপনয ইিমাইল িকয ডেকুরয 

সনেলয ডগালাপাড়া পুসঞ্জয সিলাউড়ায অনন্ত ডগালাম আলীপুরয অপসাধুয ব্রাক্ষণ গাঁওয 

পসিম ব্রাক্ষণ গাঁওয নাসরয়কলতলায রত্রলক্ষযনাথপুরয কুবাজপুরয কাসেমপুরয িসত্রশ 

রসবোসয সুবারুক কুহায গন্দভডপুরয বাগমেনায রেবকহায মসহোয়কানায খাগাউরায 

ডগাপরাপুরয শালসেঘায ডগাোসপুরয বাসলশ্রীয রুপশাহায ডনগারকাসন্দয মসমনায ডহলালপুরয 

কামারাখাইয েিবভকরয গুেগাঁওয পাইলগাঁওয খানপুরয ওলইতলীয সাতায রদ্বতরীয সাধু 

সাধকয সাসরকাইতয ঐোরোস মুজাসহেপুরয সকয়শারপুরয িকরীয রমাপসতপুরয েন্তরীয 

গ্রাম রসুলপুরয বড় ডশওড়ায মুরােপুরয মাকরয়কানায আলীপুরয কাসতোয এতবারপুরয 

বড়য়পসিয সুে লম্বরপুরয শমু্ভপুরয সমসলয কালম্ভরপুরয বড়বাঘয আমীনপুরয ডিারতনপুরয 

আোসলোয ডিাে ডশওড়ায পালকুরায হসরয়ঘােয মন্ডলীয়ভাগয ডরৌেরয সমলাবরাংয 

জামারগাঁওয োশরাই িকয জেোয সমলাবরাং িকয বাগায়েসকয শাসন  শোয েঃ 

শ্রীসনসধপুরয ঐোরয়কানায োশরাই ও সেঘলবাক েসক্ষণ। 

 

 তাসহরপুর ১০৮ রাংগারিরায িারাগাওযবালাগাওয বাসলোঘাোয ডতসলগাওয কামালপুরয কামালপুর িকয 

মাটিোন হাওরয ধলইগাওয শ্রীপুর উিরয বড়িরায তরঙ্গয সশবরামপুরয মন্ডলায 

বাসলোগাওয দুয়ধর আলতায পুটিমারায তালইয রাজাবাজয শ্রীপুরিকয লকায মসহোজুসরয 

উির তাসহরপুরয জগদ্বীশপুরয রমন্দাহাতায ডবাোলমারা ও মাসিমপুরয লামাগাও, 

পাোবুকা, মাসনক সখলা, জানজাইল, কটিপাড়া, মাহমুেপুর, দুমাল, ভবাসনপুর, 

ডমাোয়জ্জমপুর, সানন্দপুর, খলখসলোরিরয সনোমতপুরয োকাটুসকোয রসুলপুরয 
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ডজলার নাম 
উপয়জলার 

নাম 

ডমৌজার 

সাংখ্যা 
ডমৌজার নাম 

খাসলশাজুসরয নাসলোরবন্দয গাাংকান্দায ডলোরবন্দয পুরায়নাখালাসয হাফাসনোয 

জামালবােয জামালগড়য খাসলশাজুসড়য িতুরভুজপুরয খামারকাসন্দয ডসানাতলায 

সেরয়খালায হলহসলোয মালশীয়গাফ, সরন্ডা, সভেবপলানপুর, পুঃ বড়খাড়া, 

সিকারকাসন্দ, শাসন্তপুর, রাজাই, সেগলবাক, উির পুরানঘাে, পঃব ড়খাড়া, বেরপুর, 

সরন্ডারিক, েঃ পুরানঘাে, ব্রাক্ষনগাঁও, আলীপুর, রপলানপুর, মালসী, রপলানপুর িক, 

 শরতাপ, ডলাহার হাওর, গকুলপাড়া, ডনাওোগাও, উির ঘাঘড়া, কুনহাে, ডসাহালা, 

িসলোরঘাে, পূব ড রেল, পুরানগাও, ইিবপুর, নূরপুর, লামাপাড়া, ডমাোপাড়া, শসনর 

হাওর, রপন্ডব, রামজীবনপুর, সনসিন্তপুর, জগজীবনপুর,  শ্রীপুর, তাসহরপুর, নূরপুর, 

ডসায়লমানপুর, লসতফপুর, রতনশ্রী, মাধবপুর, ফাসজলপুর, ডহায়সনপুর, সতওরজালাল, 

পুরানবারুঙ্কা, বরখলা, ডমনজারগাও, ডলাহাচুড়া, আয়নাোরপুর ও বাসলজুসর। 

 

ডমাে ১১ ১৬২৯  

 

১.৩.৩ েনসংখ্যা 

সুনামগঞ্জ ডজলার ডমাে জনসাংখ্যা ২৪,৬৭,৯৭৮ এর ময়ে পুরুে ১২,৪৬,০৬৬ জন এবাং মসহলা ১২য৩১য৯০২ জন। 

 

উপয়েলা/ইউরনে

ন নং 
পুরুষ মরহলা 

রশশু (০-

১৫) 

বৃদ্ধ 

(৬০+) 
প্ররিবরি 

জমাট 

েনসংখ্যা 
পরিবাি/খানা জ াটাি 

সুনামগঞ্জ সের ১৩৯৫৬১ ১৩৯৪৫৮ ১১৮৩০৮ ১৯৫৩২ ৩০২৬ ২৭৯০২৯ ৪৯৫৫৭ ১৬২৪৭৮ 

শাো ৫৭৩১৬ ৫৬৪২৭ ৪৬৮৩২ ৯৫৮৫ ১৩৬৭ ১১৩৭৪৩ ২০২৯৯ ৭০৯০৬ 

সেরাই ১২২৬৩৬ ১২১০৫৪ ৯৮৭৯৪ ১৫১০৮ ৩০১৪ ২৪৩৬৯০ ৪৫০৪০ ১৫১৫৭১ 

জামালগঞ্জ ৮৪৬১২ ৮২৬৪৮ ৭১৪২০ ১২১৩০ ১৮৭২ ১৬৭২৬০ ২৯৯৩৫ ৯৯৫৪৭ 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ ৯০৯৯৭ ৯২৮৮৪ ৭৯৬২০ ১৩৭৯১ ২১৬৫ ১৮৩৮৮১ ৩২০৩৩ ১০৮৪৬৪ 

সবেম্ভরপুর ৭৮১৭৫ ৭৮২০৬ ৭১৭৭৯ ১১১৩৮ ১৩৫৭ ১৫৬৩৮১ ২৯৩৩৬ ৮৪৫৩৩ 

ডোোরাবাজার ১২২২৪০ ১১৬২২০ ১০২১২১ ১৬৯০৬ ২৭৪৩ ২২৮৪৬০ ৪২৬৯৩ ১২৯৬১৫ 

ধম ডপাশা ১১২০৯৮ ১১১১০৪ ৯৩৩৫৬ ১৭৮৬৯ ৩৪৬৩ ২২৩২০২ ৪৩৯১৮ ১৩৬২২০ 

িাতক ১৯৭৯৫২ ১৯৯৬৯০ ১৬৭৪০৭ ২৭৮৩৪ ৪৫৯৬ ৩৯৭৬৪২ ৬৬৭২৪ ২২২২৬২ 

জগন্নাথপুর ১২৯৯২৪ ১২৯৫৬৬ ১৯৫০৯৩ ১৮৯৪২ ৩২৫১ ২৫৯৪৯০ ৪২৮৬৬ ১৪৯৫৭৫ 

তাসহরপুর ১১০৫৫৫ ১০৪৬৪৫ ৯৯২০৭ ১৪০৮৪ ২৫১৭ ২১৫২০০ ৩৭৯৩১ ১১৫১৭৯ 

ডমাে ১২৪৬০৬৬ ১২৩১৯০২ ১১৪৩৯৩৭ ১৭৬৯১৯ ২৯৩৭১ ২৪৬৭৯৭৮ ৪৪০৩৩২ ১৪৩০৩৫০ 

 

উৎসঃ জনসাংখ্যা জরীপ, ২০১১, ডজলা সমাজয়সবা অসধেপ্তর, ডজলা সনব ডািন কসমশন অসফস, সুনামগঞ্জ,   

  

১.৪ অবকাঠায়মা ও অ-অবকাঠায়মা সংক্রান্ত িথ্যগুয়লািসংরক্ষপ্ত  ায়ব বন যনাথাকয়ি হয়ব 

 

১.৪.১ অবকাঠায়মা 

 

বাঁি 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ১৩৭৩.১০ সকয়লাসমোর বাঁধ রয়েয়ি। বাঁধগুয়লার গড় উচ্চতা আর এল (সরসেউস ডলয়ভল) ৫.৫ ডথয়ক ৬ সমোর। 

রসতবির বে ডাে বাঁধগুয়লা কময়বশী ক্ষসতগ্রস্ত হে। এজন্য রসতবিরই বাঁধগুয়লা সাংস্কায়রর রয়োজন পয়ড়। সুনামগঞ্জ ডজলার বাঁয়ধর 

তাসলকা সাংযুসক্ত-১৭ এ যুক্ত করা হল। উৎসঃ বাাংলায়েশ পাসন উন্নেন ডবাে ড, সুনামগঞ্জ।   

 

স্লুইচ জগট 

সুনামগঞ্জ ডজলার ৩৭ টি হাওয়র ডমাে ৫৪ টি স্লুইি ডগে রয়েয়ি। এর ময়ে ৩১ টি সিল এবাং ২৩ টি অয়কয়জা রয়েয়ি। সুনামগঞ্জ ডজলার 

স্লুইি ডগে এর তাসলকা সাংযুসক্ত-১৮ এ যুক্ত করা হল। উৎসঃ বাাংলায়েশ পাসন উন্নেন ডবাে ড, সুনামগঞ্জ।   

 

ব্রীে 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ১৫২ টি ব্রীজ রয়েয়ি। এর ময়ে সড়ক ও জনপে এর আওতাধীন ৮৯ টি এবাং এলসজইসে-এর আওতাধীন ৬৩ টি 

ব্রীজ রয়েয়ি। সবগুয়লা ব্রীজই সিল রয়েয়ি। উৎসঃ সড়ক ও জনপে সবভাগয সুনামগঞ্জ এবাং এলসজইসে, সুনামগঞ্জ।  
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কাল াট য 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ২৩৩৮ টি কালভাে ড রয়েয়ি। এর ময়ে সড়ক ও জনপে এর আওতাধীন ৫৪ টি এবাং এলসজইসে-এর আওতাধীন 

২২৮৪ টি কালভাে ড রয়েয়ি। এগুয়লার ময়ে ২২৬২ টি সিল এবাং ৭৬ টি অয়কয়জা রয়েয়ি। উৎসঃ সড়ক ও জনপে সবভাগয সুনামগঞ্জ 

এবাং এলসজইসে, সুনামগঞ্জ।  

 

িাস্তা  

সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ৪০৩৩.৪৫ সক.সম. রাস্তা রয়েয়ি। এর ময়ে ১২৬২.২৩ সক.সম. পাকা রাস্তা ও ২৭৭১.২২ সক.সম. কাঁিা রাস্তা 

রাস্তাগুয়লার গড় উচ্চতা ৫ ফুে। এখায়ন উয়েখ করা রয়োজন ড য ডজলাে ডমাে ৪০৩৩.৪৫ সক.সম. রাস্তার ময়ে ১৪১২ সক.সম. রাস্তা 

বন্যা ঝুঁসকমুক্ত। উৎসঃ সড়ক ও জনপে সবভাগয সুনামগঞ্জ এবাং এলসজইসে, সুনামগঞ্জ।  

 

জসচ ব্যবস্থা 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ৮ টি গভীর নলকূপ রয়েয়ি  ার সবগুয়লাই সবদুযৎিাসলত। এ ডজলাে ডমাে ৩,০১৫ টি অগভীর নলকূপ বা শ্যায়লা 

ডমসশন রয়েয়ি। এর ময়ে ৭১ টি সবদুযৎিাসলত এবাং ২,৯৪৪ টি সেয়জলিাসলত। এিাড়ায এ ডজলাে ডমাে ১৪য১৮৬ টি Low Leap 

Pump (LLP) রয়েয়ি  ার ১৪৫ টি সবদুযৎিাসলত এবাং ১৪,০৪১ টি সেয়জলিাসলত। সুনামগঞ্জ ডজলাে মূলতঃ ডকান হস্তিাসলত 

নলকূপ ডনই। তয়ব সকছু ঐসতহযগত ডসি ন্ত্র রয়েয়ি। এগুয়লা হল ডোন ও ডসওসত। এখায়ন রাে ৩৩য০০৮ ডোন ও ডসওসত রয়েয়ি  া 

সেয়ে ১৫৫০৬ ডহক্টর কৃসে জসম ডসি ডেো হে। সুনামগঞ্জ ডজলার ২য৭৬য৪৩৪ ডহক্টর কৃসে জসমর ময়ে ১য৬৭য৬৩৮ ডহক্টর জসম ডসয়ির 

আওতাে রয়েয়ি। বহু কৃসে জসম এখনও ডসয়ির আওতার বাইয়র। এখায়ন অয়নক সুয় াগ রয়েয়ি আবার বাঁধাও রয়েয়ি। ধান ডবানার পর 

রথম ১৫ সেন এবাং ধায়নর শীে আসয়ল ১৫ সেন ধান গায়ির ডগাড়া পাসন সেয়ে ডসবয়ে রাখয়ল ফলন রাে সদ্বগুণ হে এ সবেেটি অয়নক 

কৃেকই জায়নন না। উৎসঃ বাাংলায়েশ কৃসে উন্নেন কয়প ডায়রশন (ডসি), সুনামগঞ্জ।   

 

হাটবাোি 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ১৯৬ টি হােবাজার রয়েয়ি। হােবাজারগুয়লা ডজলার ১১ টি উপয়জলাে সবযমান। হােবাজার সাধারণতঃ শসনয 

মঙ্গল ও বৃহস্পসতবার বয়স। ডজলার ১৯৬ টি হােবাজায়র ডমাে ১১৭৬০ টি ডোকান এবাং ১৯৬ টি সসমসত রয়েয়ি। উৎসঃ ডজলা 

পসরসাংখ্যান অসফসয সুনামগঞ্জ। 

 

১.৪.২ সামারেক সম্পদ 

 

িিবারড় 

সুনামগঞ্জ ডজলাে সবসভন্ন ধরয়নর ঘরবাসড় ডেখা  াে। এর ময়ে কাঁিায পাকায আধাপাকায িয়নর এবাং টিয়নর ঘর উয়েখয় াগ্য। কাঁিাঘর 

সাধারণতঃ মাটিয টিনয িনয ইকরয বাঁশ ইতযাসে উপকরণ সেয়ে রতসর করা হে। পাকা ঘর রতসর করা হে ইেয বাসলয সসয়মন্টয রেয পাথর 

ইতযাসে সেয়ে। আবার আধাপাকা ঘর ইেয বাসলয সসয়মন্টয রে ও টিন সেয়ে রতসর করা হে। এিাড়ায িয়নর ঘর িন ও ইকর ডবড়া সেয়ে 

এবাং টিয়নর ঘর টিনয কাল ও ডলাহা সেয়ে রতসর করা হে। এখায়ন উয়েখ করা রয়োজন ড য সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ৪,৪০,৩৩২ টি ঘর 

রয়েয়ি  ার ময়ে ৩য৫২য২৬৬ টি ঘর কাঁিা এবাং ৮৮,০৬৬ টি ঘর পাকা।  উৎসঃ ডজলা পসরসাংখ্যান অসফসয সুনামগঞ্জ। 

   

পারন 

সুনামগঞ্জ ডজলাে খাবার পাসনর উৎসগুয়লা হল নলকূপয নেীনালায খালসবলয পুকুর ইতযাসে। এ ডজলাে ডমাে ৪২,৩৬৮ টি নলকূপ 

রয়েয়ি। এর ময়ে ৪১য৭৩৩ টি নলকূপ সিল ও ৬৩৫ টি নলকূপ সবকল। ৪১,৭৩৩ টি নলকূপ বন্যা ডলয়ভয়লর উপয়র স্থাপন করা 

হয়েয়ি। ফয়ল নলকূপগুয়লা বন্যার সময়ে ব্যবহার উপয় াগী থায়ক। এখায়ন উয়েখ করা রয়োজন ড য সুনামগঞ্জ ডজলাে ৭২% অসধবাসী 

নলকূয়পর পাসন ব্যবহার কয়র। উৎসঃ জনস্বাস্থয রয়কৌশল অসধেপ্তরয সুনামগঞ্জ। 

 

পেঃরনস্কাশন ব্যবস্থা 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ২য৫০য৬০১ টি স্বাস্থযসম্মত পােখানা রয়েয়ি। এর ময়ে ২৫য০৬০ টি স্বাস্থযসম্মত পােখানা বন্যা ডলয়ভয়লর উপয়র 

স্থাপন করাে পােখানাগুয়লা বন্যার সময়ে ব্যবহার উপয় াগী থায়ক। সুনামগঞ্জ ডজলার ৭৪.৫১% অসধবাসী স্বাস্থযসম্মত পােখানা 

ব্যবহার কয়র। উৎসঃ জনস্বাস্থয রয়কৌশল অসধেপ্তরয সুনামগঞ্জ। 

 

রশক্ষা প্ররিষ্ঠান/পাঠাগাি 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ২৮৬২ টি সরকাসর ডবসরকাসর সশক্ষা রসতষ্ঠায়ন ডমাে ৮৪২৪ জন সশক্ষক সশসক্ষকার তত্ত্বাবধায়ন ডমাে 

৪য৯৩য৫২০ জন সশক্ষাথী পড়াশুনা করয়ি।  রয়েয়ি। এর ময়ে ডমাে ১১৫৩ টি সরকাসর রাথসমক সবযালয়ে ৫০০৬ জন সশক্ষক সশসক্ষকা 

কম ডরত রয়েয়িন। এয়ত ২৭৯২৮৯ জন সশক্ষাথী পড়াশুনা করয়ি। এিাড়ায ডজলার ডমাে ২০৬ টি সরকাসর ও ডবসরকাসর উচ্চ সবযালয়ে 

১৭৮৭ জন সশক্ষক সশসক্ষকার তত্ত্বাবধায়ন ১০৭৯৯৪ জন সশক্ষাথী পড়াশুনা করয়ি। ডজলার ডমাে ৯৮ টি মাদ্রাসাে ১২১৫ জন সশক্ষক 

সশসক্ষকা কম ডরত রয়েয়িন। এয়ত ৪৫৪০৪ জন সশক্ষাথী পড়াশুনা করয়ি। উয়েখ্য ড য অত্র ডজলাে ডমাে ২৮ টি সরকাসর ও ডবসরকাসর 

কয়লজ রয়েয়ি ড খায়ন ৪১৬ জন সশক্ষক সশসক্ষকার তত্ত্বাবধায়ন ১৯৫২৩ জন সশক্ষাথী পড়াশুনা করয়ি। এিাড়া, ডজলার ডমাে ১৩৭৭ টি 
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ব্র্যাক স্কুয়ল ১৩৭৭ জন সশসক্ষকার তত্ত্বাবধায়ন ডমাে ৪১৩১০ জন সশক্ষাথী পড়াশুনা করয়ি। ডজলার সশক্ষা রসতষ্ঠায়নর তাসলকা সাংযুসক্ত-

১১ এ যুক্ত করা হল। উৎসঃ উপয়জলা রাথসমক ও উচ্চ মােসমক অসফসয সুনামগঞ্জ। 

 

িমীে প্ররিষ্ঠান  

সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ২য৭৯৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান রয়েয়ি। এর ময়ে ২৩৮৫ টি মসসজেয ৪০০ টি মসন্দর এবাং ১০ টি গীজডা রয়েয়ি। 

উৎসঃ ডজলা পসরসাংখ্যান অসফসয সুনামগঞ্জ। 

 

িমীে েমায়েি স্থান (ঈদগাঁহ্) 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ৭১১ টি ধমীে জমায়েত স্থান (ঈেগাহ) রয়েয়ি। ঈেগাহগুয়লা ডজলার ১১ টি উপয়জলাে সবযমান। উৎসঃ ডজলা 

পসরসাংখ্যান অসফসয সুনামগঞ্জ। 

 

স্বাস্থয জসবা 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ১ টি ডজলা সের হাসপাতালয ১ টি মা ও সশশু কল্যাণয়কন্দ্র, ১ টি বক্ষব্যাসধ হাসপাতালয ১ টি োয়েয়বটিক হাসপাতালয 

১ টি পেী স্বাস্থযয়কন্দ্রয ৯ টি উপয়জলা স্বাস্থয কময়প্লক্সয ৪৩ টি ইউসনেন স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণয়কন্দ্রয ১৯৮ টি কসমউসনটি সিসনক এবাং 

২২ টি ইউসনেন সাব ডসন্টার রয়েয়ি। ডজলাে ভাে ড িক্ষু হাসপাতালসহ ডমাে ৩৫ টি ডবসরকাসর স্বাস্থযয়সবা ডকন্দ্র রয়েয়ি। ডজলার এসব 

স্বাস্থযয়কয়ন্দ্র ডমাে ৮৩ জন োক্তার ও ১২৪ জন নাস ড রয়েয়ি। সুনামগঞ্জ ডজলার স্বাস্থযয়সবা ডকয়ন্দ্রর তাসলকা সাংযুসক্ত-১২ এ যুক্ত করা 

হল।  উৎসঃ সের হাসপাতালয সুনামগঞ্জ।  

 

ব্যাংক 

সুনামগঞ্জ ডজলাে সবসভন্ন ব্যাাংয়কর ডমাে ৭৮ টি শাখা রয়েয়ি। এর ময়ে ডসানালী ব্যাাংকয জনতা ব্যাাংকয পূবালী ব্যাাংকয রূপালী ব্যাাংকয 

অগ্রণী ব্যাাংকয উিরা ব্যাাংকয সমবাে ব্যাাংকয ইসলামী ব্যাাংকয ন্যাশনাল ব্যাাংকয োি বাাংলা ব্যাাংকয রাইম ব্যাাংকয মায়কডন্টাইল ব্যাাংকয 

সসটি ব্যাাংকয কম ডসাংস্থান ব্যাাংকয ব্র্যাক ব্যাাংকয বাাংলায়েশ কৃসে ব্যাাংক গ্রামীণ ব্যাাংক ইতযাসে উয়েখয় াগ্য। ব্যাাংকগুয়লা এখায়ন 

কৃসেঋণয ব্যবসা ঋণয ক্ষুদ্রঋণয আমানত সাংগ্রহ ইতযাসে ডসবা রোন কয়র থায়ক। উৎসঃ ডজলা পসরসাংখ্যান অসফসয সুনামগঞ্জ। 

 

জপাস্ট অরিস 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ১১১ টি ডপাস্ট অসফস রয়েয়ি। ডপাস্ট অসফসগুয়লা সুনামগঞ্জ ডজলার ১১ টি উপয়জলাে অবসস্থত। ডপাস্ট 

অসফসগুয়লা এখায়ন সিঠি ও পায়স ডল আোন রোনয ডরসভসনউ ও জুসেসশোল স্টযাপৃকয ডপাস্টাল অে ডারয মাসন ট্রািফার ইতযাসে ডসবা রোন 

কয়র থায়ক। উৎসঃ ডজলা পসরসাংখ্যান অসফসয সুনামগঞ্জ। 

 

ক্লাব/সাংস্কৃরিক জকন্দ্র 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ২৮০ টি িাব/সাাংস্কৃসতক ডকন্দ্র রয়েয়ি। িাব/সাাংস্কৃসতক ডকন্দ্রগুয়লা সুনামগঞ্জ ডজলার ১১ টি উপয়জলাে 

অবসস্থত। িাব/সাাংস্কৃসতক ডকন্দ্রগুয়লা এখায়ন সবসভন্ন রকয়মর সমাজয়সবা ও উন্নেনমূলক কায়জ সহােতা করয়ি। উৎসঃ ডজলা 

পসরসাংখ্যান অসফসয সুনামগঞ্জ। 

 

এন রে ও/য়স্বচ্ছায়সবী সংস্থাসমূহ 

 

ক্রসমক 

নাং 
এনসজও’র নাম সক সবেয়ে কাজ কয়র 

উপকারয়ভাগীর 

সাংখ্যা 
রকল্পগুয়লার ডমোেকাল 

১ এফয সপয এয সব সিসনক ডবইজ স্যায়েলাইেয 

এেয়লয়মন্ডয স্যায়েলাইে (কমউসনটি)য 

এডয়লয়সন্ডয ইনকাম ডজনায়রটিক 

(উন্নেন ) CBBD 

 

 ১৯৮৭-িলমান 

২ ডমরী ডস্টাপস MRয মা ও সশশু ডসবা রধান, 

ডরাগীর ডসবায রজনন ডসবায পসরবার 

পসরকল্পনা করা হে।  

৩৫০ রসতমাস ২০০৮ িলমান 

৩ পেয়ক্ষপ ঋণ সবতরণয মাসন ট্রাস্নপার ৭০৪ জন ২০০৪ 

৪ সসয এনয আরয এস ঋণ সবতরণয ৯৬৯ জন ২০০৬ িলমান 

৫ ডকোর বাাংলায়েশ ডসৌহাযড ( দুয় ডাগ কয়পৃকায়নন্ট )  

ডকোর সজয এস ডক  

সপয সসয টিয এফ আই ( সশক্ষা ) 

nutrition at ceter ( পুসষ্ট ) 

৩০য০০০ জনয 

অনান্য-

৩৫৪৭৪য/৭৯৮৬১ 

সশশুয ৪৩৬৬৭-

২০১০ জুন – ২০১৫ 

২০১২ সেয়সঃ – ২০১৫ 

নয়ভম্বর 

অয়ক্টাবর/ ১৩-২০১৫ 
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ক্রসমক 

নাং 
এনসজও’র নাম সক সবেয়ে কাজ কয়র 

উপকারয়ভাগীর 

সাংখ্যা 
রকল্পগুয়লার ডমোেকাল 

গভডবতী 

৩৬০০ জন 

জরীফ রসক্রো  

সেয়সঃ 

জানুঃ ২০১৪-২০১৪ 

সেয়সঃ 

৬ এফয আইয সভয সবয (FIVDB) কসমউসনটি সিসনক  

C4D 

সশশু সুরক্ষা 

১৪০৬৪ 

৫০০০০০ 

৬৭৬ 

২৫ এসরল ২০১৩- ২৪ 

এসরল/১৫ 

১৩ মাি ড/১৪- ২৮ 

ডফরু ড/২০১৫ 

১ জুলাই/১৩ – ৩০ জুন/ 

১৫ 

৭ ইরা sharique – good  

governance 

L.S.P ( Livebood ) 

CBSMTHP. ( 

Consernation ) 

NFPE (  সশক্ষা )  

Rural wash ( স্যাসনয়েশন ) 

Ecco সকয়শারীয়ের সনয়ে আে  

P.Wash in H T R 

(water & sanitation) 

Land rights 

child and women 

rightsand advocacy 

program 

LHDP ( ডজন্ডার ) 

Election program 

CBSM THP (HST_ 

ERA) Lavelihad 

Shac ( unnoti ) কৃসে সবেেক 

Vegetable ( OWN ) 

 

 

 

১২৯০ 

৭টি ইউ/ সপ 

ডোোরাবাজার 

েঃ সুনামগঞ্জ 

সেরাই 

 

 

সেরাই 

োাংগার হাওড় 

েঃ 

সুনামগঞ্জ/সেরাই/

শাো 

সেরাই 

ডফরু ড/১১- ডফরু ড/১৪ 

নয়ভ’০৭ – জুন’১৫ 

অয়ক্টাবর/৮- জুন/১৫ 

মাি ড/১৩- নয়ভ/১৬ 

মাি ড/২০০৭- সেয়স/১৪ 

সেয়স/১১-নয়ভ/১৪ 

ডফরু ড /৭ িলমান 

 

জুলাই/১২ –সেয়স/১৩ 

 

ডফরু ড/১৩- মাি ড/১৪ 

জুলাই/ ১৩- মাি ড/১৪ 

জুলাই/১৩- জুন/১৫ 

জানু/১৪ 

organigss 

৮ ব্র্যাক স্বাস্থয জনসাংখা পুসষ্ট কম ডসূিী 

সামাসজক ক্ষমতােন কম ডসূিী 

সশক্ষা কম ডসূিী 

ওোোর স্যাসনয়েশন হাইসজাং 

মানব অসধকার ও সহােক কম ডসূিী 

অসত েসরদ্র কম ডসূিী 

দুয় ডাগ পসরয়বশন ও জলবায়ু কম ডসূিী 

সসম্মসলত উন্নােন কম ডসূিী 

মাইয়ক্রা ফাইন্যাি কম ডসূিী 

২০১৩৭৭৮ 

২০১৩৭৭৮ 

২০১৩৭৭৮ 

১২১৬৭৪৪৬ 

২০১৩৭৭৮ 

১৯৪০৫ 

৫০৭৪১৩ 

১০২৭৯১ 

২০২৭৯১ 

১৯৭২ িলমান 

১৯৭৫ িলমান 

১৯৮৫ 

মাি ড/৭ – অয়ক্টা/১৬ 

১৯৭৫ িলমান 

২০১০সেয়স-সেয়স/১৫ 

জুন/১৪- সেয়স/১৮ 

২০১১ জানু/ িলমান 

১৯৭২ িলমান 

৯ সূয়ে ডর হাসস সিসনক সশশু স্বাস্থয মায়নর স্বাস্থয পসরবার 

পসরকল্পনা  

১৫৭৯ রসতমাস  

১০ গ্রামীন শসক্ত চুলায ডসৌরসবদুৎয বায়োগ্যাস  ১লা অয়ক্টাবর/২০০০ 

িলমান 

১১  এনসজও ডফারাম ফর পাবসলক 

ডহলথ 

ওোশ ও স্যাসনয়েশন ১৪৪৩৫ জন সেয়স/১১ ইাং- নয়ভ/১৪ 

ইাং 

১২  এহমান ডসাসাইটি ক্ষুদ্রঋণ ৮৫২ জন এসরল/ ২০১০ হয়ত 

িলমান 

১৩ স্যানয়ক্রে ওয়েলয়ফোর 

ফাউয়ন্ডশন 

ক্ষুদ্রঋণ 

CDP (স্বাস্থয ও কৃসেয ডজন্ডারয 

মানবসধকার 

১০য০০০ জন 

২০য০০০ জন 

১৯৯৭ সাল হয়ত িলমান 

জানু/ ৬ হয়ত 

সেয়স/২০১৬ প ডন্ত 

১৪ োসয়কা Sustinable sotution ২য৮৬য০০০ মাি ড/ ১৩ইাং- সেয়স/১৫ই 



16  
 

ক্রসমক 

নাং 
এনসজও’র নাম সক সবেয়ে কাজ কয়র 

উপকারয়ভাগীর 

সাংখ্যা 
রকল্পগুয়লার ডমোেকাল 

for the delivery of 

safe drinking water 

(SDSD) project 

হাইসজন / ডজন্ডার/ দুয় ডাগ 

১৫ সবসেয এসয সস ম্যায়লসরো সনেন্ত্রণ কম ডসূসি ২১৫২০০ জন জুলাই/ ০৭ –জন/ ১৫ ই 

প ন্ত 

১৬ সসয়লে সমাজ কল্যাণ সাংস্থা মা ও সশশু স্বাস্থয ডসবা ২১৬৩ জন ২০০৭ ইাং হয়ত িলমান 

১৭ আশা ক্ষুদ্রঋণ ১৬০০ জন ১৯৯৭ ইাং হয়ত িলমান 

১৮ ওোর্ল্ড সভশন বাাংলায়েশ সশশু শ্রম ৩৫০০ জন অয়ক্টা/১৩- ডস্পে/১৬ ইাং 

১৯ সিয এময এসয এস ডসৌর সবদুযৎ ৬০০ জন  মাি ড/২০১১ ইাং হয়ত 

িলমান 

২০ ইসলাসমক সরসলফ স্পিরশীপ 

হযানসেয়কপ্ে 

দুয় ডাগ কম ডসূসি 

৫১৩ জন 

১০০ জন 

৭২০ জন 

২০০২ হয়ত িলমান 

জুলাই /১৩ ইাং হয়ত 

সেয়স/১৪ই 

জানু/ ১৩ইাং – জানু/ ১৬ 

ইাং 

২১ কাসরতাস সশক্ষা কা ডক্রম ১৮৩৪ জন নয়ভ/১১ ইাং- নয়ব/১৭ইাং 

২২ গ্রামীন ব্যাাংক ক্ষুদ্রঋণ ৪৬৭৩ জন ডফরু/১৯৮৯ হয়ত িলমান 

২৩ রসতভা সবকাশ স্যাসনয়েশন /নারীর ক্ষমতােন / 

গ্রামীন অবকালায়মা উন্নেন 

 ২০০৫ ইাং হয়ত িলমান 

২৪ সুজন হাওর রক্ষা বাধঁ সয়িতনতাে সভা 

ডসসমনার করা  

 ২০০৪ ইাং হয়ত িলমান 

২৫ পাতা কুুঁসড় ডসৌর সবদুযৎ ৫৩৬ জন জুলাই / ১৩ ইাং 

২৬ পদ্না জীবন  াত্রার উন্নেয়নর সনরপিা রোন  

স্যাসনয়েশন ও ওোশ 

গভডবতী মা ও সশশু সনয়ে 

৬০০ পসরবার 

১৪০০ পসরবার 

৪০০ পসরবার 

অয়ক্টা /২০০৭ – জুন/ 

১৪ ইাং 

জানু/ ২০০৯ – 

সেয়স/২০১৫ ইাং 

জানু/ ২০১৪ ইাং – সেয়স 

/১৪ ইাং 

২৭ আরয সেয এইিয সসয এফ  মা ও সশশু স্বাস্থয  ৩০০ জন ১৯৭৭ ইাং হয়ত িলমান 

২৮ দুঃস্থ স্বাস্থয ডকন্দ্র  সসসবও গলন রসশক্ষন ব্যবস্থা করা ২৮২৭ জন জানু /১৩ – সেয়স / 

২০১৬ 

২৯ গ্রীে সশক্ষা কা ডক্রম 

গ্রামীন জীবন  াত্রার মান উন্নেন জন্য 

৩৮৫ জন  

৪২০ জন 

জানু/ ১২ ইাং- সেয়স / 

১৬ ইাং 

জানু / ১২ ইাং- সেয়স/ ১৪ 

ইাং 

৩০ উপমা জীবন াত্রার মান উন্নেন জন্য 

সশক্ষা কা ডক্রম 

৬০০ জন 

৪৮০ জন 

নয়ভ/২০০৭ হয়ত িলমান 

জানু/ ০৯ – সেয়স / ১৬ 

ইাং 

৩১ গ্রামীন উন্নােন সাংস্থা কসপৃকউোর রসশক্ষন ব্যবস্থা করা  ৮০ জন ২০১১ সাল হয়ত িলমান 

৩২ সরপ ট্রাষ্ট নারীর ক্ষমতােন ৪৮ জন সেয়স / ১১ ইাং সেয়স 

/১৫ইাং 

৩৩ পেী রগসত সাংসে ডসলাই রসশক্ষণ ১২ জন জানু / ১৪ ইাং – জানু / 

১৫ ইাং 

৩৪ ডকসস িাইর্ল্ সশক্ষা কা ডক্রম ১৪৮ জন জানু/০২ ইাং হয়ত 

িলমান 

৩৫ সসয়লে যুব একায়েমী এইিয আইয সভয এইেস সপৃকয়কড 

সয়িতনতা 

২৮৫ জন জুন/ ০৮ ইাং – নয়ভ/ ১৫ 

ইাং 

৩৬ ডজসসস জীসবকােণ ও খায সনরাপিা 

নারীর ক্ষমতােণ 

৬০০ জন  

৬২৫ জন 

জানু ০৭ হয়ত – জুন / 

১৫ ইাং 
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ক্রসমক 

নাং 
এনসজও’র নাম সক সবেয়ে কাজ কয়র 

উপকারয়ভাগীর 

সাংখ্যা 
রকল্পগুয়লার ডমোেকাল 

মাি ড / ১৩ ইাং হয়ত 

িলমান 

৩৭ Voluntary 

Association for 

Rural 

Development 

(VARD) 

Social Intervention 

towards 

Sustainable 

Development (SISD)  

সকয়শারী ক্ষমতােন/IGA 

১৫৪৫০ জন জানুোসরয ২০১২ হয়ত 

সেয়সম্বরয ২০১৪ প ডন্ত 

Community Managed 

Disaster Risk 

Reduction (CMDRR) 

Phase-II Project             

লসক্ষত জনয়গাষ্ঠীর সক্ষমতা বৃসদ্ধর 

মােয়ম দুয় ডাগ ঝুঁসক হ্রাসকরণ  

১১৬০২৪ জন জানুোসরয ২০০৯ হয়ত 

জুলাইয ২০১৫ প ডন্ত 

Promoting 

Sustainable 

Agriculture 

Practices to 

Strengthen Food 

Security of the poor 

and Marginalized 

Through Accessing 

Rights (PSAP-SFS-

PMTAR) Project 

(LRP-43)   

জীসবকােন ও খায অসধকারয  ভূসম 

অসধকারয সুশাসনয নারী ক্ষমতােনয 

দুয় ডাগয সশক্ষা 

৫০০০ জন জানুোসরয ২০১২ হয়ত 

সেয়সম্বরয ২০২১ প ডন্ত 

Non Formal Primary 

Education (NFPE)               

উপানুষ্ঠাসনক রাথসমক সশক্ষা কম ডসূিী 

৪৮০ জন জানুোসরয ২০১২ হয়ত 

সেয়সম্বরয ২০১৬ প ডন্ত 

Reaching Out of 

School Children 

(ROSC) Project  সশক্ষা 

কম ডসূিী (আনন্দ স্কুল) 

১৬০৮ িাত্রিাত্রী এসরলয ২০১৩ হয়ত 

সেয়সম্বরয ২০১৭ প ডন্ত 

Vulnerable Group 

Development (VGD) 

সভসজসে কাে ডধারী মসহলায়ের 

সঞ্চে ব্যবস্থাপনা ও রসশক্ষণ রোন 

৩১৫২ জন জানুয২০১৩ ডথয়ক 

িলমান 

ম্যায়লসরো সনেন্ত্রণ কম ডসুিী 

কীে নাশক যুক্ত খানা 

(LLIN/ITN) ফয়লাআপয 

রক্তযকাঁি পরীক্ষায RDT পরীক্ষায  

উলান রবলকয খানা পসরেশ ডন 

৬৮১২৭ টি 

পসরবার 

২০০৭ ইাং ডথয়ক 

িলমান 

Improved Cook ১০০৫ টি জানুয২০১৪ ডথয়ক 
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ক্রসমক 

নাং 
এনসজও’র নাম সক সবেয়ে কাজ কয়র 

উপকারয়ভাগীর 

সাংখ্যা 
রকল্পগুয়লার ডমোেকাল 

Stove (ICS) Project 

উন্নত চুলা সিসারণ 

পসরবার িলমান 

Economic & Social 

Empowerment of 

Extreme Poor (ESEP) 

৭৫০০ টি 

অসতেসরদ্র 

পসরবার 

নয়ভম্বর ২০১১ হয়ত 

িলমান 

সনসবড় িক্ষু ডসবা রকল্প 

(সসইএসসপ) 

৭৪৩৯ জন  জানুয২০১৩ ডথয়ক 

িলমান 

Strengthening the 

Rural Health Service 

at Grass Root Level of 

Bangladesh (SRHS-

GRLB) 

৩৫১১৫ জন মাি ডয ২০১৪ হয়ত 

ডফব্রুোসরয ২০১৫ প ডন্ত 

 

জখলাি মাঠ 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ১৩০ টি ডখলার মাল রয়েয়ি। ডখলার মালগুয়লা সুনামগঞ্জ ডজলার ১১ টি উপয়জলাে অবসস্থত। । এর ময়ে ৩৭ টি 

ডখলার মাল বন্যা ডলয়ভয়লর উপয়র হওোে দুয় ডায়গর সমে এগুয়লা কায়জ লায়গ। ঐ সমে মায়ল মানুে ও পশু সপৃকে আশ্রে সনয়ত পায়র। 

উৎসঃ ডজলা পসরসাংখ্যান অসফসয সুনামগঞ্জ। 

 

কবিস্থান / শ্মশানিাট 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ১২২৮ টি কবরস্থান ও ২৪৭ টি শ্মশানঘাে রয়েয়ি। এগুয়লা সুনামগঞ্জ ডজলার ১১ টি উপয়জলাে অবসস্থত। 

অসধকাাংশ কবরস্থান বন্যা ডলয়ভয়লর উপয়র হওোে দুয় ডায়গর সমে বা বে ডাকায়ল মৃতয়েহ সৎকার করা সহজ হে। অপরপয়ক্ষয 

ডবসশরভাগ শ্মশানঘাে বন্যা ডলয়ভয়লর নীয়ি হওোে দুয় ডায়গর সমে বা বে ডাকায়ল মৃতয়েহ সৎকার করা কষ্টকর হে। উৎসঃ ডজলা 

পসরসাংখ্যান অসফসয সুনামগঞ্জ। 

 

জর্াগায়র্াগ ও পরিবহয়নি মাধ্যম 

ডজলার সায়থ ড াগায় ায়গর মােম হল বাসয সমসনবাসয সসএনসজয ডলগুনায ডমাের সাইয়কলয ট্রাক, সপকআপয লঞ্চয ডনৌকা ও ইসঞ্জনিাসলত 

ডনৌকা। স্থানীে জনগণ বাসয সমসনবাসয সসএনসজয ডলগুনায ডমাের সাইয়কলয লঞ্চয ডনৌকা ও ইসঞ্জনিাসলত ডনৌকা ইতযাসে পসরবহয়নর 

মােয়ম একস্থান ডথয়ক অন্যস্থায়ন  াতাোত কয়র থায়ক। এিাড়ায ট্রাকয সপকআপয লঞ্চয ইসঞ্জনিাসলত ডনৌকা ইতযাসে পসরবহয়নর মােয়ম 

মালামাল একস্থান ডথয়ক অন্যস্থায়ন সনয়ে থায়ক। সুনামগঞ্জ ডজলাে ৩০ টি বাসয ২১৫ টি সমসনবাসয ৩১৫ টি সসএনসজয ৬৪৫ টি ডলগুনায 

৩২০০ টি ডমাের সাইয়কলয ৬০ টি ট্রাকয ১১০ টি সপকআপয ৮ টি লঞ্চয ২২৬৩ টি ডনৌকা ও ২৭৫ টি ইসঞ্জনিাসলত ডনৌকা রয়েয়ি। উৎসঃ 

ডজলা পসরসাংখ্যান অসফসয সুনামগঞ্জ।, 

 

বন ও বনােন  

সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ৩০ টি ২০০০ ডহক্টর এলাকা জুয়ড় বনাঞ্চল রয়েয়ি। এিাড়ায ১৫০ সকয়লাসমোর সরকাসর রাস্তার পায়শ সিপ 

গায়ে ডসনাং অথ ডাৎ বনাঞ্চল রয়েয়ি । এ বনাঞ্চয়ল ডমহগসনয কড়ইয কেময আকাশমসণয ডরইরসট্রয িাকারাসশয সহজলয করিয ডমাতডায ডবতয 

জারুল ইতযাসে গাি রয়েয়ি। ডবসরকাসর সাংস্থা জামালগঞ্জ উপয়জলাে সসএনআরএস সহজল আর করয়ির ৭.৭৫ একর জসময়ত ৮ টি 

বনাঞ্চল গয়ড় তুয়লয়ি। এিাড়ায অত্র ডজলার জনগণ বাসড়র িারপায়শ সনজ উয়যায়গ বনােন কয়র থায়ক। উৎসঃ ফয়রস্ট ডরঞ্জারয 

সুনামগঞ্জ। 
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১.৪.৩ আবহাওো ও েলবায়ু 

 

বৃরষ্টপায়িি িািা 

সুনামগঞ্জ ডজলার বৃসষ্টপায়তর ধারা সবয়িেণ কয়র ডেখা ডগয়ি ড য গড় রেসনক বৃসষ্টপায়তর পসরমাণ রাে একই রকম। এই অঞ্চয়লর 

বাসে ডক গড় বৃসষ্টপায়তর পসরমাণ ৪০৫৫ সমসল সমোর। রাে সারা বির জুয়ড়ই বৃসষ্টপাত হে। ডম ডথয়ক ডসয়েম্বর মাস প ডন্ত বৃসষ্টপাত 

ডবসশ হে। তয়ব শীতকায়ল বৃসষ্টপাত খুবই কম হে। এ ডজলাে গড় বৃসষ্টপায়তর পসরমাণ সাধারণতঃ গ্রীষ্মকায়ল ১৫৩০ সমসল সমোরয 

বে ডাকায়ল ২৮০০ সমসল সমোর এবাং শীতকায়ল ৬৭০ সমসল সমোর বৃসষ্টপাত হে। এ ডজলাে বতডমায়ন বৃসষ্টপায়তর পসরবতডন লক্ষয করা 

 ায়ি। বৃসষ্টপায়তর এ পসরবতডয়নর ধারা জলবায়ু পসরবতডয়নর ইসঙ্গত বহন কয়র সকনা ডস সবেয়ে আরও গয়বেণার রয়োজন রয়েয়ি। 

বৃসষ্টপায়তর ধারা পসরবতডন হওোে ডমৌসুমী বৃসষ্টপায়তর সমে সপসিয়ে  ায়িয ফয়ল কৃসে ব্যবস্থার সকছুো পসরবতডন হয়েয়িয উৎপােন ব্যে 

ডবসশ হয়ি এবাং উৎপােনও কম হয়ি। ডসইসায়থ ফসয়ল ডরাগবালাই ও ডপাকার আক্রমণ ডবসশ হয়ি। এয়ত মানুয়ের জীবন-জীসবকার 

উপর ডনসতবািক রভব পড়য়ি। উৎসঃ কৃসে সিসারণ অসধেপ্তরয সুনামগঞ্জ। 

 

িাপমাত্রা  

সুনামগঞ্জ ডজলাে গ্রীষ্মকায়লর সয়ব ডাচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ সেসগ্র ডসসন্টয়গ্রে এবাং সব ডসনম্ন তাপমাত্রা ৩০ সেসগ্র ডসসন্টয়গ্রে এবাং শীতকায়লর 

সয়ব ডাচ্চ তাপমাত্রা ১৫ সেসগ্র ডসসন্টয়গ্রে এবাং সব ডসনম্ন তাপমাত্রা ১০ সেসগ্র ডসসন্টয়গ্রে। বতডমায়ন ডজলার তাপমাত্রার পসরবতডন লক্ষয করা 

 ায়ি অথ ডাৎ তাপমাত্রা সেন সেন বৃসদ্ধ পায়ি। এলাকাবাসীর অসভজ্ঞতা ডথয়ক জানা  াে ড য তাপমাত্রা ক্রমশ বৃসদ্ধ পায়ি। সবয়শে কয়র 

৭-৮ বির তাপমাত্রা এত ডবসশ বৃসদ্ধ ডপয়েয়ি ড  মানুয়ের স্বাভাসবক জীবন াত্রা ব্যহত হয়ি। তাপমাত্রা বৃসদ্ধর ফয়ল কৃসে িাে পদ্ধসত 

হুমসকর মুয়খ। এরকম পসরসস্থসত িলয়ত থাকয়ল ভসবষ্যয়ত ঝুঁসক আয়রা বাড়য়ব। উৎসঃ কৃসে সিসারণ অসধেপ্তরয সুনামগঞ্জ। 

 

ভূ-গ যস্থ পারনি স্তি 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ভূ-গভডস্থ পাসনর স্তর বতডমায়ন ৩৫০ ফুে ডথয়ক ৪০০ ফুে নীয়ি। ডজলাে ভূ-গভডস্থ পাসনর স্তয়রর পসরবতডন লক্ষয করা 

 ায়ি অথ ডাৎ ভূ-গভডস্থ পাসনর স্তর সেন সেন নীয়ি ডনয়ম  ায়ি। পূয়ব ড এ ডজলাে ভূ-গভডস্থ পাসনর স্তর সিল ১৫০ ফুে ডথয়ক ২৫০ ফুে নীয়ি। 

শুষ্ক ডমৌসুয়ম ভূ-গভডস্থ পাসনর স্তর নীয়ি ডনয়ম  াওোর করয়ণ অত্র এলাকাে খাবার ও ডসয়ির পাসনর সাংকে ডেখা ডেে। উৎসঃ জনস্বাস্থয 

রয়কৌশল অসধেপ্তরয সুনামগঞ্জ। 

 

১.৪.৪ অন্যান্য 

 

ভূরম ও ভূরমি ব্যবহাি 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ৩৭৪৮৭৭ ডহক্টর জসম রয়েয়ি। তন্ময়ে আবাসে জসমর পসরমাণ ২৭৬৪৩৪ ডহক্টর এবাং অনাবাসে জসমর পসরমাণ 

২১২৭২ ডহক্টর। আবাসে জসমর ময়ে এক ফসলী জসমর পসরমাণ ১৬৮৭০৩ ডহক্টরয দু’ফসলী জসমর পসরমাণ ৭২৪৫৯ ডহক্টর এবাং সতন 

ফসলী জসমর পসরমাণ ১৪০০০ ডহক্টর। এিাড়ায বসসত এলাকার ডমাে জসমর পসরমাণ ৩৭৩৪৩ ডহক্টর। উৎসঃ কৃসে সিসারণ 

অসধেপ্তরয সুনামগঞ্জ। 

 

কৃরষ ও খাদ্য 

সুনামগঞ্জ ডজলার রধান ফসলগুয়লা হলঃ ধান (য়বায়রায আউশ ও আমন)য ডগালআলুয শাকসসিয গময মসরিয সসরোয বাোম ইতযাসে। 

ডজলার আবােকৃত ফসলী জসম ও উৎপােন পসরসাংখ্যান (মাি ডয ২০১৪) সনম্নরূপঃ 

 

ক্র/নাং ফসয়লর নাম ফসলী জসম (য়হক্টয়র) উৎপােন (য়ম. েয়ন) মন্তব্য 

 ডবায়রা ২০০৩৩৭ ৩য৩৫য৭৫৭ (িাউল)  

 আমন ৭৮০১৫ ১য৯৬য৪৮১ (িাউল)  

 আউশ ৫৬০০ ১৩য৪০৬ (িাউল)  

 শীতকালীন সসি ৭৮০০ ১৪৩৯৮৬  

 গম ৭৭০ ১১৭৫  

 ভূট্টা ২২ ৮৮  

 আলু ১৩২৫ ২৩৮৫০  

 সসরো ১৫২২ ১৯০৩  

 সিনাবাোম ১০৯৭ ২১৯৪  

 ইক্ষু ১৩০ ৬০৬৫  

 মসুর ৮ ১০  

 ডিালা ৭ ৬  

 মুগ ১০ ৮  

 মাসকলাই ৩০৬ ৩৮৪  
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ক্র/নাং ফসয়লর নাম ফসলী জসম (য়হক্টয়র) উৎপােন (য়ম. েয়ন) মন্তব্য 

 ডখসাসর ৪ ৫  

 মের ৭ ৭  

 মসরি ৮২৭ ১৩৮১  

 ডপোজ  ১৫১ ৯৯৫  

 রসুন ৯৭ ৪৮৫  

 আো  ৬৫ ২৬৬  

 হলুে ৭৫ ৪৪৩  

 ধসনো ৪৬০ ৬৫৮  

 

সবগত বিয়র উয়েখয় াগ্য ডকান ক্ষেক্ষসত হেসন। অত্র এলাকার রধান খাযসমূহ হল- ভাতয মাি ও শাকসসি। উৎসঃ কৃসে সিসারণ 

অসধেপ্তরয সুনামগঞ্জ। 

 

নদী 

সুনামগঞ্জ ডজলার মে সেয়ে ডিাে বড় ২৫ টি নেী রবাসহত হয়েয়ি। সুরমা এ ডজলার তথা বাাংলায়েয়শর েীঘ ডতম নেী  া ডজলার মে 

সেয়ে বয়ে সগয়েয়ি বা রবাসহত হয়েয়ি। নেী থাকার করয়ণ এলাকার  য়থষ্ট উন্নেন ঘেয়ি। ড মন রচুর মাি উৎপাসেত হয়ি এবাং 

মালামাল পসরবহয়ন ব্যে কম হয়ি। বাসলয পাথর ও মাি খুব অল্প সময়ে একস্থান ডথয়ক অন্যস্থায়ন। অপকায়রর সেক ডথয়ক বলয়ত ডগয়ল 

রসত বিয়র সকছু না সকছু জসম নেীগয়ভ ড সবলীন হয়ে  ায়ি। ফয়ল আবােয় াগ্য জসমর পসরমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়ি। সুনামগঞ্জ ডজলার 

নেীর তাসলকা সাংযুসক্ত-১০ এ যুক্ত করা হল।  উৎসঃ বাাংলায়েশ পাসন উন্নেন ডবাে ড, সুনামগঞ্জ।   

  

পুকুি 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ১৭০২৬ টি পুকুর রয়েয়ি। এসব পুকুয়র মাি িাে হয়ি। এখায়ন রসচুর মাি উৎপােন হয়ি। সবগুয়লা পুকুর ডথয়ক মাি 

সবক্রে কয়র রসতবির সবপুল অয়ঙ্কর োকা আে হয়ি  া সামাসজক উন্নেয়ন অগ্রণী ভূসমকা রাখয়ি। উৎসঃ ডজলা মৎস্য অসফসয 

সুনামগঞ্জ। 

 

খাল 

সুনামগঞ্জ ডজলার মে সেয়ে ১৩৩ টি খাল রবাসহত হয়েয়ি। উক্ত খায়ল মাি সবসভন্ন রকায়রর মাি পাওো  াে। এিাড়া এর পাসন সেয়ে 

হাওয়রর ধানয়ক্ষয়ত ডসি ডেো হে। বন্যার সমে পাহাসড় ঢয়ল দ্রুত পাসন িসড়য়ে পড়াে মানুয়ের জানমায়লর ক্ষসত হে। উৎসঃ ডজলা 

মৎস্য অসফসয সুনামগঞ্জ। 

 

রবল 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ৯৭৬ টি সবল রয়েয়ি। এ সবলগুয়লার আকার ২০ একয়রর উয়ধ্বড ৪২৫ টি এবাং ২০ একয়রর নীয়ি ৫২৪ টি। সবগুয়লা সবল 

সসক্রে।  ার ফয়ল মাি িায়ে অসধক উৎপােন সম্ভব হয়ি। উৎসঃ ডজলা মৎস অসফসয সুনামগঞ্জ। 

 

হাওড় 

সুনামগঞ্জ ডজলাে ১৩০ টি হাওর রয়েয়ি। এ হাওরগুয়লার আকার ২০ একয়রর উয়ধ্বড ৩৭ টি এবাং ২০ একয়রর নীয়ি ৯৩ টি। সবগুয়লা 

হাওর সসক্রে। হাওরগুয়লায়ত বে ডাকায়ল মাি পাওো  াে এবাং ডবায়রা ডমৌসুয়ম ধানিাে করা হে। উয়েখ্য ড য সুনামগয়ঞ্জ বাাংলায়েয়শর 

এক-পঞ্চমাাংশ ধান উৎপন্ন হে। সুনামগঞ্জ ডজলার রধান রধান হাওয়রর তাসলকা সাংযুসক্ত-১৯ এ যুক্ত করা হল। উৎসঃ ডজলা মৎস্য 

অসফসয সুনামগঞ্জ। 

 

আয়স যরনক দুষণ  

সুনামগঞ্জ ডজলাে আয়স ডসনক দূেণ রয়েয়ি। দূেয়ণর মাত্রা ৫০ সপসপসব’র উপয়র। ডজলার ৪৫৯৬ (১৩.৫০%) টি নলকূয়প আয়স ডসনক 

পাওো সগয়েয়ি।  ার সবগুয়লায়ত লাল কাসলয়ত সিসহ্নত করা হয়েয়ি। এর ফয়ল এলাকার জনগণ এগুয়লার পাসন ব্যবহার করয়ি না। 

এয়ত এ ডজলাে ডকান আয়স ডসনয়কাসসস ডরায়গর রদুভডাব ঘেয়ি না। উৎসঃ জনস্বাস্থয রয়কৌশল অসধেপ্তরয সুনামগঞ্জ। 
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রিিীে অধ্যাে: দুয়র্ যাগ, আপদ এবং রবপদাপন্নিা 

 

২.১ দুয়র্ যায়গি সারব যক ইরিহাস 

 

ডভৌগসলক অবস্থান ও জলবায়ুর কারয়ণ সবয়ের মানসিয়ত্র বাাংলায়েশ অন্যতম একটি দুয় ডাগরবণ ডেশ। এয়েয়শর রসতটি ডজলাই 

কময়বশী দুয় ডায়গ আক্রান্ত হে। এ ডজলাগুয়লার ময়ে সুনামগঞ্জ ডজলা অন্যতম। সুনামগঞ্জ হাওরয়বসষ্টত নীচু ভূসম ও ডমঘালয়ের 

পােয়েয়শ অবসস্থত একটি সপসিয়ে পড়া অনগ্রসর ডজলা। ভাটির ডেশ সহয়সয়ব এ ডজলাটি সব ডত্র পসরসিত। ‘মৎস্য, পাথর, ধান সুনামগয়ঞ্জর 

রাণ’ এ রবােটি সব ডজন স্বীকৃত। সুনামগঞ্জ ডজলা অতযন্ত দুয় ডাগ ঝুঁসকরবণ এলাকা। এখানকার মানুয়ের জীবন জীসবকার অন্যতম সঙ্গী 

হল কৃসে। এখায়ন উন্নেয়নর মূল রসতবন্ধকতা হল সবসভন্ন রকায়রর দুয় ডাগ। আগাম বন্যা এই উপয়জলার রধান দুয় ডাগ। এিাড়া, এ 

ডজলার উয়েখয় াগ্য দুয় ডাগসমূহ হল ডমৌসুমী বন্যা, বজ্রপাত, নেীভাঙ্গন, কালববশাখী ঝড়, আয়স ডসনক দূেণ ইতযাসে। 

 

ব্যাপক মাত্রাে আগাম বন্যা কবসলত একটি এলাকা সুনামগঞ্জ ডজলা। বে ডা ডমৌসুম শুরু হওোর আয়গই সীমায়ন্তর ওপার ডথয়ক ডনয়ম 

আসা পাহাসড় ঢয়ল মুলতঃ সুনামগয়ঞ্জ আগাম বন্যার সৃসষ্ট হে। সাধারণতঃ হলাৎ কয়র পাহায়ড় মাত্রাসরক্ত বৃসষ্ট হয়ল এ অঞ্চয়ল আগাম 

বন্যা ডেখা ডেে। রিত্র মায়সর ডশয়ের সেয়ক অথবা রবশাখ মায়সর রথম সেয়ক সাধারণতঃ আগাম বন্যা সাংগঠিত হয়ে থায়ক। 

রকৃতপয়ক্ষ, অসত বৃসষ্টপায়তর ফয়ল ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢল তাসহরপুয়রর সকাংশী নেী দু’ভায়গ সবভক্ত হয়ে (সকাংশী ও রসক্ত নেী)য 

েলুরার িলসত নেী এবাং িাতয়কর  াদুকাো নেী সেয়ে সপোইন নেী হয়ে সুরমা নেীয়ত রয়বশ কয়র মূলতঃ সুনামগয়ঞ্জ আগাম বন্যার 

সৃসষ্ট কয়র। এয়ত অত্র ডজলার সবসভন্ন হাওয়রর ডবায়রা ফসল নষ্ট হে। উয়েখ্যয সবসভন্ন বির আগাম বন্যা হয়লও ২০১৪ সায়লর আগাম 

বন্যা সিল সবয়িয়ে ব্যাপক। ২০১০ সায়লর আগাম বন্যাে ১৩৪৭৫৯ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ১১৮৯৫ ডহক্টর জসমর ফসলাসে 

(আাংসশক), ৮৬৬৫ টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ৪৩৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ২৯৬ সকঃসমঃ রাস্তা, ৯৯ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১২৮ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান,  ১১৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৩৬ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হে এবাং ২৫২ টি গবাসে পশু মারা  াে। এিাড়া, এই আগাম বন্যাে 

৬ জন ডলাক রাণ হারাে। সুনামগঞ্জ ডজলা ব্যাপক মাত্রাে ডমৌসুমী বন্যা কবসলত একটি ডজলা। ডমঘালয়ের পাহাড়ী ঢল ও রিন্ড 

বৃসষ্টপায়তর ফয়ল আোঢ় মাস হয়ত ভাদ্র মাস প ডন্ত এ ডজলাে ডমৌসুমী বন্যা হে। বে ডাকায়ল পুয়রা এলাকা পাসনয়ত রথ রথ কয়র। তখন 

দূর ডথয়ক ডেখয়ল এয়ককটি গ্রাময়ক কচুরী পানার ময়তা ময়ন হে। এসমে হাওয়র বাতায়সর কারয়ণ ডঢউয়ের (আফাল) সৃসষ্ট হে। এয়ত 

ঘরবাসড়য রাস্তাঘােয ব্রীজয কালভাে ডয পশু সপৃকেয সশক্ষা রসতষ্ঠানয ধমীে রসতষ্ঠানয গািপালা ও ডবরীবাধ ক্ষসতগ্রস্ত হে। এিাড়ায 

ডনৌকাডসবয়তও রাণহাণী ঘয়ে। সুনামগঞ্জ ডজলা ডমঘালয়ের সসন্নকয়ে ও হাওর অধুযসেত হওোে বজ্রপায়ত এখায়ন রসতবির অয়নক 

মানুে মারা  াে। এজন্য এ সবেয়ে সয়িতনতা সৃসষ্টর পাশাপাসশ বজ্র রসতয়রাধক েণ্ড স্থাপন করা েরকার। পাহাসড় ঢলয ডবামা ডমসশন 

সেয়ে অবায়ধ বাসল ও পাথর উয়িালন ও সুরমা নেীর পাড় হয়ত অসতসরক্ত কায়লা মাটি (জ্বালানী সহয়সয়ব ব্যবহায়রর জন্য) উয়িালয়নর 

কারয়ণ মূলতঃ অত্র ডজলাে নেী ভাঙ্গন ডবয়ড় িয়লয়ি। এ ডজলার জামালগঞ্জ, সবেম্ভরপুর ও ডোোরা বাজার উপয়জলাে সাধারণতঃ নেী 

ভাঙ্গন ডেখা  াে। এখায়ন রসত বৎসর নেী ভাঙ্গন অব্যাহত থায়ক। এ ডজলাে নেীভাঙ্গন সাধারণতঃ আোঢ় মাস হয়ত ডপৌে মাস প ডন্ত 

হয়লও কাসতডক মাস হয়ত রিত্র মাস প ডন্ত নেী ভাঙ্গন ডবশী হয়ে থায়ক। । এিাড়ায আোঢ় মাস হয়ত আসেন মাস প ডন্ত অল্প পসরমায়ণ 

নেী ভাঙ্গন ডেখা  াে। এর ফয়ল এলাকার বাসড়ঘরয রাস্তাঘােয বীজতলায ফসয়লর জসময সশক্ষা রসতষ্ঠানয গািপালা ইতযাসে ক্ষরিগ্রস্থ 

হে। ফয়ল খায উৎপােন ব্যহত হেয মানুে আশ্রেহীন হে এবাং পসরয়বয়শর ক্ষসত হে। অব্যাহত নেীভাঙ্গয়নর ফয়ল অয়নয়কই সভয়েমাটি 

হাসরয়েয আবার ডকউ ডকউ ফসলী জসম হাসরয়ে বতডমায়ন  া াবয়রর ময়তা জীবন  াপন করয়ি। রকৃতপয়ক্ষ তারা এখন মানয়বতর জীবন 

 াপন করয়ি। েীঘ ডসেন ধয়র এই অব্যাহত নেীভাঙ্গয়নর কবল ডথয়ক তায়েরয়ক রক্ষার জন্য সরকাসর সকাংবা ডবসরকাসর ডকান উয়যাগ 

গ্রহণ করা হেসন। এ ডজলাে সাধারণতঃ রিত্র মায়সর ডশে ডথয়ক রবশাখ মাস প ডন্ত কালববশাখী ঝড় হে। এর ফয়ল ডবায়রা ফসল, 

ঘরবাসড়, গবাসে পশু ও পাসখ, গািপালা এবাং বনজ সপৃকে, রবদুযসতক তার ও খুটি এবাং সশক্ষা ও ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হে। খায 

সাংকে ডেখা ডেে, ডনৌকা ও লঞ্চ ডসব হয়ে জানমায়লর ক্ষসত হে এবাং ডগা খায়যর অভাব ডেখা ডেে। সুনামগঞ্জ ডজলাে আয়স ডসনক দূেণ 

রয়েয়ি। দূেয়ণর মাত্রা ৫০ সপসপসব’র উপয়র। এ-এলাকাে অগভীর নলকূপগুয়লায়ত মাত্রাসতসরক্ত আয়স ডসনক ও আেরন থাকাে তা 

মানুয়ের খাওোর কায়জ ব্যবহায়রর অনুপয় াগী। রিত্র-রবশাখ মায়স এলাকার পাসনর স্তর সনয়ি ডনয়ম  াওোয়ত অগভীর নলকূপগুয়লায়ত 

পাসন পাওো  াে না এবাং গভীর নলকূপগুয়লায়ত পাসন উলায়ত খুবই কষ্ট হে। সবয়িয়ে ডবসশ আয়সসনক দূেণ পসরলসক্ষত হে বে ডার 

পূব ডবতী সময়ে  ার মাত্রা হয়লা ২০০ সপসপসব এবাং সব ডসনম্ন পসরলসক্ষত হে বে ডাকায়ল  ার মাত্রা হয়লা ৫০ সপসপসব। আশাংকা করা হয়ি 

অদূর ভসবষ্যয়ত গভীর নলকূপগুয়লায়তও আয়স ডসনকয আেরনমুক্ত সুয়পে পাসন পাওো  ায়ব না। বাাংলায়েশ জনস্বাস্থয রয়কৌশল অসধেপ্তরয 

সুনামগঞ্জ কর্তডক জরীয়পর ফলাফয়ল ডেখা  ােয ডজলার ৩৪০৩৪ টি নলকূয়পর ময়ে ৪৫৯৬ টি নলকূয়প আয়স ডসনক পাওো সগয়েয়ি।  ার 

শতকরা হার হল ১৩.৫০।  সেও এ ডজলাে ডকান আয়স ডসনয়কাসসস ডরায়গর রদুভডাব ডেখা  ােসন তথাসপ বতডমান জরীয়পর ফলাফল 

ভসবষ্যয়ত উয়দ্বয়গর কারণ হয়ত পায়র।  সুনামগয়ঞ্জর রসতটি উপয়জলাে রাে রসতবির দুয় ডাগ হে এবাং জনসাধারয়ণর জীবন ও 

জীসবকার উপর সবরূপ রভাব ডফয়ল। এয়ত সবসভন্ন রকায়রর উন্নেন রয়িষ্টা বা উয়যাগ ব্যহত হে।  
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দুয়র্ যায়গি নাম বছি ক্ষরিি পরিমাণ জকান্ জকান্ খাি/উপাদান ক্ষরিগ্রস্থ হে 

আগাম বন্যা ২০০৪ ও ২০১০ ২০১০ সায়লর আগাম বন্যাে ১৩৪৭৫৯ 

ডহক্টর (৪৮.৭৪%) জসমর ফসলাসে 

(সম্পূণ ড), ১১৮৯৫ ডহক্টর (৪.৩০%) জসমর 

ফসলাসে (আাংসশক), ৮৬৬৫ টি (১.৯৬%) 

ঘরবাসড়  (সম্পূণ ড), ৪৩৭ টি (০.০৯%) 

ঘরবাসড় (আাংসশক), ২৯৬ সকঃসমঃ 

(৭.৩৩%) রাস্তা, ৯৯ সকঃসমঃ (৭.২০%) 

ডবড়ীবাঁধ, ১২৮ টি (৪.৪৭%) সশক্ষা 

রসতষ্ঠান,  ১১৮ টি (৪.২২%) ধমীে 

রসতষ্ঠান, ৩৬ টি (০.২১%) মৎস্য খামার 

ক্ষসতগ্রস্ত হে এবাং ২৫২ টি (০.০২%) 

গবাসে পশু মারা  াে। এিাড়া, এই আগাম 

বন্যাে ৬ জন (০.০০০২%) ডলাক রাণ 

হারাে। 

 

রাস্তাঘােয ব্রীজয কালভাে ডয ঘরবাসড়য 

বীজতলায ফসয়লর জসময পশু সপৃকেয সশক্ষা 

রসতষ্ঠানয ধমীে রসতষ্ঠানয গািপালায মানব 

জীবনয ডবরীবাধ ও ব্যবসা রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত 

হে। 

ডমৌসুমী বন্যা ২০০৪, ২০১২ ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যাে ৪৫৫৩ ডহক্টর 

(১.৬৪%) জসমর আমন ফসল, ১৭৪.৫ 

সকঃসমঃ (১২.৭০%) ডবড়ীবাঁধ, ১৯১ 

সকঃসমঃ (৪.৭৩%) রাস্তা, ১৯৪৫৫ টি 

(৪.৪১%) ঘরবাসড় (আাংসশক), ৮৩ টি 

(২.৯০%) সশক্ষা রসতষ্ঠান,  ১৭০ টি 

(৬.০৮%) ধমীে রসতষ্ঠান, ৩০ টি 

(০.১৭%) মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হে, ৯৪০ 

টি (২.২১%) নলকূপ, ৬৮৪১ টি (২.৭২%) 

পােখানা, ৬৪২৫ টি গািপালা এবাং ২৯৩ টি 

(০.০২%) গবাসে পশু মারা  াে। এিাড়া, 

এই ডমৌসুমী বন্যাে ২ জন (০.০০০১%) 

সশশু রাণ হারাে। 

 

রাস্তাঘােয ব্রীজয কালভাে ডয ঘরবাসড়য 

বীজতলায ফসয়লর জসময পশু সপৃকেয সশক্ষা 

রসতষ্ঠানয ধমীে রসতষ্ঠানয গািপালা ও 

ডবরীবাধ ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

বজ্রপাত ২০০১ – ২০১৩ 

সাল প ডন্ত 

২০০১ – ২০১৩ সাল প ডন্ত এখায়ন 

বজ্রপায়ত ডমাে ১৪০ জন (০.০০৫৬%) 

মানুে মারা  াে। এিাড়ায ৩৬২ টি 

(০.০৩১%) গবাসে পশু মারা  াে।  

 

মানুেয পশু সপৃকেয গািপালা ইতযাসে 

ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

নেী ভাঙ্গন ২০১৩ ২০১৩ সায়লর নেী ভাঙ্গয়ন ৫১ ডহক্টর 

(০.০১৮%) জসমর ডবায়রা ফসল, ৩ 

সকঃসমঃ (০.০৭৪%) রাস্তা, ৯২ টি 

(০.০২০%) ঘরবাসড় ও ৪২ টি (০.০৯৯%) 

টিউবওয়েল নেীগয়ভ ড সবলীন  াে।  

 

বাসড়ঘরয রাস্তাঘােয বীজতলায ফসয়লর জসময 

সশক্ষা রসতষ্ঠানয গািপালা ইতযাসে ক্ষরিগ্রস্থ 

হে। 

কালববশাখী ঝড় ২০০৬য ২০১০ ও 

২০১৪ 

২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড় ১২৫১ 

ডহক্টর (০.৪৫%) জসমর ডবায়রা ফসল, 

৭৯৬০ টি (১.৮০%) ঘরবাসড়, ৩৮ টি 

(১.৩২%) সশক্ষা রসতষ্ঠান,  ৪০ টি 

(১.৪৩%) ধমীে রসতষ্ঠান, ৯০৯ টি 

গািপালা, ৯৭০ টি (০.৩৮%)পােখানা এবাং 

৮২ টি সবদুযয়তর খু ুঁটি  ক্ষসতগ্রস্ত হে।  

 

২০১৪ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড় ২০০০ 

ডবায়রা ফসল, ঘরবাসড়, গবাসে পশু ও পাসখ, 

গািপালা এবাং বনজ সপৃকে, রবদুযসতক তার 

ও খুটি, সশক্ষা ও ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত 

হে। এয়ত রাণহানীও ঘয়ে। খায সাংকে 

ডেখা ডেে এবাং ডনৌকা ও লঞ্চ ডসব হয়ে 

জানমায়লর ক্ষসত হে। 
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দুয়র্ যায়গি নাম বছি ক্ষরিি পরিমাণ জকান্ জকান্ খাি/উপাদান ক্ষরিগ্রস্থ হে 

ডহক্টর (০.৭২%) জসমর ডবায়রা ফসল 

(আাংসশক), ৫০০ ডহক্টর (০.১৮%) জসমর 

ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড), ৭১৯৭ টি (১.৬৩%) 

ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ৬১৭৫ টি (১.৪০%) 

ঘরবাসড় (আাংসশক), ১৫ টি (০.৫২%) 

সশক্ষা রসতষ্ঠান (সম্পূণ ড), ২৫ টি (০.৮৭%) 

সশক্ষা রসতষ্ঠান (আাংসশক), ১০ টি 

(০.৩৫%) ধমীে রসতষ্ঠান (সম্পূণ ড), ১৫ টি 

(০.৫৩%) ধমীে রসতষ্ঠান (আাংসশক), 

৩২০ টি গািপালা এবাং ৪৫ সক.সম. 

সবদুযয়তর তার ও খুটি ক্ষসতগ্রস্ত হে। এিাড়া, 

এই ঝয়ড় ৪ জন (০.০০০১%) ডলাক রাণ 

হারাে।  

 

আয়স ডসনক দূেণ ২০১৪ প ডন্ত সুনামগঞ্জ ডজলাে আয়স ডসনক দূেণ রয়েয়ি। 

দূেয়ণর মাত্রা ৫০ সপসপসব এর উপয়র। 

ডজলার ৪৫৯৬ (১৩.৫০%) টি নলকূয়প 

আয়স ডসনক পাওো সগয়েয়ি।  ার সবগুয়লায়ত 

লাল কাসলয়ত সিসহ্নত করা হয়েয়ি। এর 

ফয়ল এলাকার জনগণ এগুয়লার পাসন 

ব্যবহার করয়ি না। এখন প ডন্ত এ ডজলাে 

ডকান আয়স ডসনয়কাসসস ডরাগী পাওো  ােসন।  

আয়স ডসনয়কাসসস ডরাগ হে 

 

২.২ উপয়েলাি আপদসমুহ 

 

ক্রসমক 
আপদ অগ্রারিকাি স্তর 

০১ আগাম বন্যা আগাম বন্যা ১ম 

০২ কাল রবশাখী ঝড় ডমৌসুমী বন্যা ২ে 

০৩ বজ্রপাত বজ্রপাত ৩ে 

০৪ আয়স ডসনক দূেণ নেী ভাঙ্গন ৪থ ড 

০৫ নেী ভাঙ্গন কাল রবশাখী ঝড় ৫ম 

০৬ ডমৌসুমী বন্যা আয়স ডসনক দূেণ ৬ষ্ঠ 

 
২.৩ রবর ন্ন আপদ ও িাি বিযমান ও  রবষ্যৎ রচত্র রবস্তারিি বন যনাঃ 

 

আগাম বন্যাঃ সুনামগঞ্জ হাওরয়বসষ্টত নীচু ভূসম ও ডমঘালয়ের পােয়েয়শ অবসস্থত একটি সপসিয়ে পড়া অনগ্রসর ডজলা। ব্যাপক মাত্রাে 

আগাম বন্যা কবসলত একটি এলাকা সুনামগঞ্জ ডজলা। বে ডা ডমৌসুম শুরু হওোর আয়গই সীমায়ন্তর ওপার ডথয়ক ডনয়ম আসা পাহাসড় ঢয়ল 

মুলতঃ সুনামগয়ঞ্জ আগাম বন্যার সৃসষ্ট হে। সাধারণতঃ হলাৎ কয়র পাহায়ড় মাত্রাসরক্ত বৃসষ্ট হয়ল এ অঞ্চয়ল আগাম বন্যা ডেখা ডেে। রিত্র 

মায়সর ডশয়ের সেয়ক অথবা রবশাখ মায়সর রথম সেয়ক সাধারণতঃ আগাম বন্যা সাংগঠিত হয়ে থায়ক। রকৃতপয়ক্ষ, অসত বৃসষ্টপায়তর 

ফয়ল ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢল তাসহরপুয়রর সকাংশী নেী দু’ভায়গ সবভক্ত হয়ে (সকাংশী ও রসক্ত নেী)য েলুরার িলসত নেী এবাং িাতয়কর 

 াদুকাো নেী সেয়ে সপোইন নেী হয়ে সুরমা নেীয়ত রয়বশ কয়র মূলতঃ সুনামগয়ঞ্জ আগাম বন্যার সৃসষ্ট কয়র। এয়ত অত্র ডজলার সবসভন্ন 

হাওয়রর ডবায়রা ফসল নষ্ট হে। 

 

আগাম বন্যাে এলাকার কৃসেয মৎস্যয অবকালায়মায আবাসনয সশক্ষায ড াগায় াগ রভৃসত খায়তর ব্যাপক ক্ষসত সাসধত হে। এয়ত মানুয়ের 

জীসবকার উপর ডনসতবািক রভাব ডফয়ল। এসমে ডগা-খায়যর সাংকে ডেখা ডেেয সেনমজুরয়ের কম ডসাংস্থায়নর সুয় াগ কয়ম আয়স এবাং 

ব্যবসায়ে মন্দা ডেখা ডেে। ২০১০ সায়লর আগাম বন্যাে ১৩৪৭৫৯ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ১১৮৯৫ ডহক্টর জসমর ফসলাসে 

(আাংসশক), ৮৬৬৫ টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ৪৩৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ২৯৬ সকঃসমঃ রাস্তা, ৯৯ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১২৮ টি সশক্ষা 
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রসতষ্ঠান,  ১১৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৩৬ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হে এবাং ২৫২ টি গবাসে পশু মারা  াে। এিাড়া, এই আগাম বন্যাে 

৬ জন ডলাক রাণ হারাে। অত্র ডজলার ২০১০ সায়লর আগাম বন্যাে উপয়জলাসভসিক ক্ষেক্ষসতর পসরমাণ সনম্নরূপঃ  

 

সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা  

২০১০ সায়লর আগাম বন্যাে সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে ৯৭৯৩ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ১১৮৭ ডহক্টর জসমর 

ফসলাসে (আাংসশক) ও ১০ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হে  ার ফয়ল ১৭৩৪৪ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

শাো উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে ২০১০ সায়লর আগাম বন্যাে ১৫৯৮৪ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৪৯১৬ ডহক্টর জসমর ফসলাসে 

(আাংসশক), ২৭ সকঃসমঃ রাস্তা এবাং ১৯ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ১৩১৯৫ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব 

ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

সেরাই উপয়জলা  

২০১০ সায়লর আগাম বন্যাে সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে ১০৪১৬ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৫৮৪ ডহক্টর জসমর ফসলাসে 

(আাংসশক), ৪৭ টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ১০২ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৫ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৩ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান, 

ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ১৪৪১২ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

জামালগঞ্জ উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে ২০১০ সায়লর আগাম বন্যাে ২৪৭৩৪ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৫৪৭২ টি ঘরবাসড় 

(সম্পূণ ড), ৭৪ সকঃসমঃ রাস্তা, ৩৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৫৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ১৫ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হে এবাং ১২৯ টি গবাসে পশু 

মারা  াে। এিাড়া, এই আগাম বন্যাে ১ জন ডলাক রাণ হারাে।  ার ফয়ল ৯৫৫০ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত 

হে। 

 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা  

২০১০ সায়লর আগাম বন্যাে সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে ১৪৩৮০ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ১৩২০ ডহক্টর 

জসমর ফসলাসে (আাংসশক), ৪৪ সকঃসমঃ রাস্তা, ১৭ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ১৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ১৭৬১৮ কৃেক 

পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

সবেম্ভরপুর উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে ২০১০ সায়লর আগাম বন্যাে ৩০২০ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৭১০ টি ঘরবাসড় 

(সম্পূণ ড), ১৭ সকঃসমঃ রাস্তা ও ২ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ৮২১৪ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত 

হে। 

 

ডোোরাবাজার উপয়জলা  

২০১০ সায়লর আগাম বন্যাে সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে ৬৭৪৫ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৬১৫ ডহক্টর জসমর 

ফসলাসে (আাংসশক), ১৫ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১৪ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান এবাং ১৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হে  এিাড়া, এই আগাম বন্যাে 

১ জন ডলাক রাণ হারাে।  ার ফয়ল ৯৩৯২ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

ধম ডপাশা উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে ২০১০ সায়লর আগাম বন্যাে ২২৩৫০ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ২৪৩২ টি ঘরবাসড় 

(সম্পূণ ড), ৭৩ সকঃসমঃ রাস্তা, ৪১ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৩৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ১ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ২১ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হে 

এবাং ১২৩ টি গবাসে পশু মারা  াে।  ার ফয়ল ২২৮৩৭ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

িাতক উপয়জলা  

২০১০ সায়লর আগাম বন্যাে সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে ৯০২০ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৫৪০ ডহক্টর জসমর ফসলাসে 

(আাংসশক), ৩০০ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৪১ সকঃসমঃ রাস্তা, ৩ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান এবাং ৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল 

১০৬৭৫ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

জগন্নাথপুর উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে ২০১০ সায়লর আগাম বন্যাে ৭৯৮০ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ১২০ ডহক্টর জসমর 

ফসলাসে (আাংসশক), ৪ টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ৩৫ টি ঘরবাসড় (আাংসশক) এবাং ৩ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ১৪৩৭১ 

কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 
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তাসহরপুর উপয়জলা  

২০১০ সায়লর আগাম বন্যাে সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে ১০৩৩৭ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ২৬১৩ ডহক্টর জসমর 

ফসলাসে (আাংসশক), ২০ সকঃসমঃ রাস্তা এবাং ১৬ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ ক্ষসতগ্রস্ত হে। এিাড়া, এই আগাম বন্যাে ৪ জন ডলাক রাণ হারাে। 

 ার ফয়ল ১৬৫৩২ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

জলবায়ু পসরবতডয়নর কারয়ণ ভসবষ্যয়ত আগাম বন্যা ঘন ঘন হয়ত পায়র এবাং এর ব্যাপকতাও বৃসদ্ধ ডপয়ত পায়র। এয়ত ডবায়রা ফসল 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র  া মানুয়ের জীসবকার উপর ব্যাপক ডনসতবািক রভাব ডফলয়ত পায়র। এসমে ডগা-খায়যর ব্যাপক সাংকে ডেখা 

সেয়ত পায়রয সেনমজুরয়ের কম ডসাংস্থায়নর সুয় াগ আয়রা কয়ম আসয়ত পায়র এবাং ব্যবসায়ে মন্দা ডেখা সেয়ত পায়র। ভসবষ্যয়ত অত্র 

ডজলাে আগাম বন্যাে উপয়জলাসভসিক ড রূপ ক্ষেক্ষসত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি তা সনম্নরূপঃ  

 

সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে ১১৩৭৯ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ২৪৮২ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (আাংসশক), ১০৭ 

টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ২৫৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৪০ সকঃসমঃ রাস্তা, ১০ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ২৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ১৪ টি ধমীে 

রসতষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৫০ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১৯৫৩২ কৃেক পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

শাো উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে ১৬৬২১ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৫১১২ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (আাংসশক), ৫৭০ টি ঘরবাসড় 

(সম্পূণ ড), ১৬৬২ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৩৩ সকঃসমঃ রাস্তা, ২২ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ২২ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৩ টি 

মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১২০ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১৪৬৭২ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং 

পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

সেরাই উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে ১১৫১৯ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৬৯৭ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (আাংসশক), ৫৫ টি ঘরবাসড় 

(সম্পূণ ড), ১৮০ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ২২ সকঃসমঃ রাস্তা, ৮ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১০ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ১২ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ২ টি 

মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৭০ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১৫১৭৯ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং 

পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

জামালগঞ্জ উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে ২৫৬৩৯ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৩৬৮ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (আাংসশক), ৫৭৭১ টি 

ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ৫১০ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৮০ সকঃসমঃ রাস্তা, ১৭ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৪২ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৬২ টি ধমীে 

রসতষ্ঠান, ২০ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৪৪ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১২৩৪১ কৃেক পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে ১৫১৩২ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ১৪৩৭ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (আাংসশক), ৫২ 

টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ৩২৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৬২ সকঃসমঃ রাস্তা, ৫ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ২০ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ২২ টি ধমীে 

রসতষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৬৭ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১৮১২০ কৃেক পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

সবেম্ভরপুর উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে ৩২৪৩ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ১৭৯২ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (আাংসশক), ১৩৪৫ টি 

ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ৬৭৬ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৩৮ সকঃসমঃ রাস্তা, ৯ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ২৪ টি ধমীে 

রসতষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ৭০ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ৯১৬৮ কৃেক পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 
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ডোোরাবাজার উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে ৬৯৪৬ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৭৮৬ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (আাংসশক), ৭৫ টি 

ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ৪৫২ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৩৪ সকঃসমঃ রাস্তা, ১৭ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১৯ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ২৭ টি ধমীে 

রসতষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৫৫ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১০১৮০ কৃেক পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

ধম ডপাশা উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে ২৩৬৭০ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৩৫২ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (আাংসশক), ২৫৫২ টি 

ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ১১৭৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৯৩ সকঃসমঃ রাস্তা, ৪৫ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৪০ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৭ টি ধমীে 

রসতষ্ঠান, ২৩ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৮৯ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ২৩২৪০ কৃেক পসরবার 

রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

িাতক উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে ১০২১১ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৬৬৭ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (আাংসশক), ৩০৭ টি ঘরবাসড় 

(সম্পূণ ড), ১৩৫৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৬০ সকঃসমঃ রাস্তা, ৮ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৭ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ১২ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৪ টি 

মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ২৬৮ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১১৩৪৮ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং 

পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

জগন্নাথপুর উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে ৮৮৯১ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ২১০ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (আাংসশক), ১৫২ টি 

ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ২০৫ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ২০ সকঃসমঃ রাস্তা, ৭ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ২ 

টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১২২ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১৬১০২ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং 

পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

তাসহরপুর উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে ১১৪৮৯ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ২৭০৩ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (আাংসশক), ১৭০ টি 

ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ৩৫৩ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৪৫ সকঃসমঃ রাস্তা, ১৮ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১২ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ১৫ টি ধমীে 

রসতষ্ঠান, ৪ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৩২ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১৭০৭৯ কৃেক পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

ডমৌসুমী বন্যাঃ সুনামগঞ্জ ডজলা ব্যাপক মাত্রাে বন্যা কবসলত একটি এলাকা। বে ডা ডমৌসুয়ম অসত বৃসষ্টপায়তর ফয়ল ডমঘালয়ের পাহাসড় 

ঢয়ল মুলতঃ অত্র ডজলাে ডমৌসুমী বন্যার সৃসষ্ট হে। এখায়ন সাধারণতঃ আোঢ় মাস হয়ত আসেন মাস প ডন্ত বন্যা অব্যাহত থায়ক।  ার 

ফয়ল এলাকার কৃসেয মৎস্যয অবকালায়মায আবাসনয সশক্ষায ড াগায় াগ রভৃসত খায়তর ব্যাপক ক্ষসত সাসধত হে। বে ডাকায়ল পুয়রা এলাকা 

পাসনয়ত রথ রথ কয়র। তখন দূর ডথয়ক ডেখয়ল এয়ককটি গ্রাময়ক কচুরী পানার ময়তা ময়ন হে। এসমে হাওয়র বাতায়সর কারয়ণ ডঢউয়ের 

(আফাল) সৃসষ্ট হে। এয়ত বসতসভো, রাস্তাঘাে ও ডবরীবাধ ক্ষসতগ্রস্ত হে। এিাড়ায ডনৌকাডসবয়তও রাণহাণী ঘয়ে।  

 

ডমৌসুমী বন্যাে এলাকার কৃসেয স্বাস্থযয অবকালায়মায আবাসনয সশক্ষায ড াগায় াগয রভৃসত খায়তর ব্যাপক ক্ষসত সাসধত হে। সবশুদ্ধ পাসনর 

অভায়ব মানুয়ের পাসনবাসহত ডরাগ ও গবাসে পশুর সবসভন্ন ধরয়নর ডরাগবালাই ডেখা ডেে; বাসস্থায়নর সাংকে এবাং ডগা-খায়যর সাংকে 

ডেখা ডেে। এসমে পশুপাসখর রাণহানীও ঘয়ে। এিাড়া মৃতয়েহ সৎকায়র অসুসবধা হে। রসত বির বন্যা হয়লও ২০০৪ সায়লর বন্যা সিল 

সবয়িয়ে ব্যাপক। উয়েখ্যয এ ডজলাে ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যাে ৪৫৫৩ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ১৭৪.৫ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১৯১ 

সকঃসমঃ রাস্তা, ১৯৪৫৫ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৮৩ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান,  ১৭০ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৩০ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হে, 

৯৪০ টি নলকূপ, ৬৮৪১ টি পােখানা, ৬৪২৫ টি গািপালা এবাং ২৯৩ টি গবাসে পশু মারা  াে। এিাড়া, এই ডমৌসুমী বন্যাে ২ জন সশশু 

রাণ হারাে। অত্র ডজলার ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যাে উপয়জলাসভসিক ক্ষেক্ষসতর পসরমাণ সনম্নরূপঃ  

 

সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা  

২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যাে সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে ২২০ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৭ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৮ 

সকঃসমঃ রাস্তা, ৩৭২ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ৭৬ টি নলকূপ, ১০৮৫ টি 
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পােখানা ও ২৭০ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হে এবাং ২৫ টি গবাসে পশু মারা  াে।  ার ফয়ল ৬৯৩৭ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব 

ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

শাো উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যাে ৫৪ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১৩ সকঃসমঃ রাস্তা, ১১৫৯২ টি ঘরবাসড় 

(আাংসশক), ১১ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ২৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ১০০ টি নলকূপ, ১২৮৭ টি পােখানা এবাং ৪৮৬৮ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 ার ফয়ল ৪০৫৯ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

সেরাই উপয়জলা  

২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যাে সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে ১৪০ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ১০ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৫ সকঃসমঃ 

রাস্তা, ২১৪ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ২ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৭ টি মৎস্য খামার, ২৫ টি নলকূপ, ৩৭৩ টি পােখানা ও 

১৩২ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হে এবাং ১৩৭ টি গবাসে পশু মারা  াে।  ার ফয়ল ৮০২৬ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

জামালগঞ্জ উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যাে ১৭৫ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ১৯ সকঃসমঃ রাস্তা ও ৮২ টি 

ঘরবাসড় (আাংসশক) ক্ষসতগ্রস্ত হে ।  ার ফয়ল ৯০৯৭ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা  

২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যাে সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে ১৬২ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৯ সকঃসমঃ রাস্তা, ১৪৪ টি 

ঘরবাসড় (আাংসশক), ১ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৩ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার, ৩৫ টি নলকূপ, ৪৭৬ টি পােখানা ও ৭৫ টি 

গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হে এবাং ৭ টি গবাসে পশু মারা  াে।  ার ফয়ল ৫৪৪৬ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

সবেম্ভরপুর উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যাে ১৩ ডকাটি োকার সপৃকয়ের ক্ষসত হে, ৩৩৪ টি নলকূপ ও ১৭১৫ 

টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ৯৮৩৭ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

ডোোরাবাজার উপয়জলা  

২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যাে সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে ১৬৭ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ১২ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১৫ 

সকঃসমঃ রাস্তা, ৪৫২ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ১৬ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৮৪ টি নলকূপ, ৬১০ টি পােখানা ও ৮২ টি 

গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ১১২৫০ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

ধম ডপাশা উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যাে ২৮০০ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৫৩ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৪২ 

সকঃসমঃ রাস্তা, ৭৯৬ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ১৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৪১ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ১৪৩ টি নলকূপ, ৬১৩ টি পােখানা ও ৭৩৮ 

টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হে। এিাড়া, এই ডমৌসুমী বন্যাে ২ জন সশশু রাণ হারাে।  ার ফয়ল ১৫৩৭১ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব 

ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

িাতক উপয়জলা  

২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যাে সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে ১৪৪ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৩ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৪ সকঃসমঃ 

রাস্তা, ১০৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ২ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৫৩ টি নলকূপ, ২৮০ টি পােখানা ও ২০৮ টি গািপালা 

ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ৯৬৫২ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

জগন্নাথপুর উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যাে ২১২ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৭ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ২ 

সকঃসমঃ রাস্তা, ২২৪ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ১ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ২৩ টি নলকূপ, ১৬৭ টি পােখানা ও ৫২ টি 

গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ১০২১৭ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

তাসহরপুর উপয়জলা  

২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যাে সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে ৫৩৩ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ২৮.৫ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৭৪ 

সকঃসমঃ রাস্তা, ৫৪৭২ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৩৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৫৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ১৫ টি মৎস্য খামার, ৬৭ টি নলকূপ, ২৩৫ 

টি পােখানা ও ১৩২ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হে এবাং ১২৯ টি গবাসে পশু মারা  াে। এিাড়া, এই ডমৌসুমী বন্যাে ২ জন ডলাক রাণ 

হারাে।  ার ফয়ল ৫৬৭০ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 
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ডভৌগসলক অবস্থায়নর করয়ণ পসল পয়ড় নেী ও জসম ভরাে হওোে ও জলবায়ু পসরবতডয়নর কারয়ণ এ ডজলাে ভসবষ্যয়ত ডমৌসুমী বন্যা 

ঘন ঘন হয়ত পায়র এবাং এর ব্যাপকতাও বৃসদ্ধ ডপয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ডজলার ঘরবাসড়, রাস্তাঘাে, ডবড়ীবাঁধ, গািপালা, সশক্ষা ও 

ধমীে রসতষ্ঠান, নলকূপ এবাং পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এিাড়া, সবসভন্ন ডশ্রণীর জনয়গাষ্ঠী পাসনবাসহত ডরাগ ও গবাসে পশুপাসখ 

সবসভন্ন ধরয়নর ডরাগবালাইয়ে আক্রান্ত হয়ত পায়র। এসমে ডগা-খায়যর ব্যাপক সাংকে ডেখা সেয়ত পায়রয সেনমজুরয়ের কম ডসাংস্থায়নর 

সুয় াগ আয়রা কয়ম আসয়ত পায়র এবাং ব্যবসায়ে মন্দা ডেখা সেয়ত পায়র। ভসবষ্যয়ত অত্র ডজলাে ডমৌসুমী বন্যাে উপয়জলাসভসিক ড রূপ 

ক্ষেক্ষসত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি তা সনম্নরূপঃ  

 

সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে ৩৪৫ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৪২০ টি ঘরবাসড়, ১২ সকঃসমঃ রাস্তা, ১০ সকঃসমঃ 

ডবড়ীবাঁধ, ৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ১২ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ১৭ টি মৎস্য খামার, ১০২ টি নলকূপ, ২০০৭ টি পােখানা, ৩৫০ টি গািপালা 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৫৩ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ৭৩৭১ কৃেক পসরবার রতযক্ে এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত 

ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

শাো উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে ১২০০২ টি ঘরবাসড়, ১৫ সকঃসমঃ রাস্তা, ৫৮ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৩০ টি ধমীে 

রসতষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ১৩২ টি নলকূপ, ১৩৮৯ টি পােখানা, ৫০০১ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১২০ টি গবাসে পশু 

মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ৫১১৮ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

সেরাই উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে ২০৯ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ২৯৫ টি ঘরবাসড়, ১০ সকঃসমঃ রাস্তা, ১৪ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৫ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ১০ টি মৎস্য খামার, ৫৫ টি নলকূপ, ৪৮৮ টি পােখানা, ২৭৯ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র 

এবাং ১৮২ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ৮৫৫৬ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত হওোর 

সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

জামালগঞ্জ উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে ২৩৫ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ১৫৬ টি ঘরবাসড়, ২২ সকঃসমঃ রাস্তা, ১৫ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, 

৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ৫২ টি নলকূপ, ১১২৬ টি পােখানা, ১২০ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 

পায়র এবাং ২৩৫ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১০১২০ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত 

হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে ২৭০ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ১৮২ টি ঘরবাসড়, ১২ সকঃসমঃ রাস্তা, ৫ সকঃসমঃ 

ডবড়ীবাঁধ, ৩ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ৭৬ টি নলকূপ, ৫৫৭ টি পােখানা, ১৪৪ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত 

হয়ত পায়র এবাং ১০৩ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ৫৭২৮ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত 

হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

সবেম্ভরপুর উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে ২০৬ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৩৫৯ টি ঘরবাসড়, ৬ সকঃসমঃ রাস্তা, ২০ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, 

৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ১৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার, ৪০২ টি নলকূপ, ১৯৮০ টি পােখানা, ২৮৭ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 

পায়র এবাং ১৬৫ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১০০৯৫ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত 

হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

ডোোরাবাজার উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে ২৫০ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৫৫১ টি ঘরবাসড়, ১৮ সকঃসমঃ রাস্তা, ১৫ সকঃসমঃ 

ডবড়ীবাঁধ, ৯ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ২১ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার, ৯৯ টি নলকূপ, ৭৫৫ টি পােখানা, ১৭২ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত 
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হয়ত পায়র এবাং ১৯৬ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১২১২৭ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত 

হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

ধম ডপাশা উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে ৩১০৭ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৮০৭ টি ঘরবাসড়, ৪৮ সকঃসমঃ রাস্তা, ৫৯ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, 

২৬ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৫৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ২১৫ টি নলকূপ, ৯৩২ টি পােখানা, ৮১২ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 

পায়র এবাং ২৫৭ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১৬০৭৬ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত 

হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

িাতক উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে ৪৮৯ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ২১২ টি ঘরবাসড়, ২৮ সকঃসমঃ রাস্তা, ৩৭ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১৫ 

টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ২৪ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৮ টি মৎস্য খামার, ৮৩ টি নলকূপ, ৩৮৭ টি পােখানা, ৩১৪ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র 

এবাং ১৮৯ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ৯৯৮০ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত হওোর 

সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

জগন্নাথপুর উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে ২৯৬ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৩৩০ টি ঘরবাসড়, ৫ সকঃসমঃ রাস্তা, ১০ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, 

৪ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার, ৪৯ টি নলকূপ, ২২৩ টি পােখানা, ১৫০৭ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 

পায়র এবাং ৯৮ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১১০২১ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত হওোর 

সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

তাসহরপুর উপয়জলা  

রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত হানয়ল 

সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে ৬১৬ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৫৮৩১ টি ঘরবাসড়, ৮২ সকঃসমঃ রাস্তা, ৩৪ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, 

৪৭ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৬৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ২১ টি মৎস্য খামার, ৯৫ টি নলকূপ, ৪৮৮ টি পােখানা, ৫৫৩ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 

পায়র এবাং ৩৭৮ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ৬০৩১ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত 

হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

বজ্রপাতঃ সুনামগঞ্জ ডজলা ডমঘালয়ের সসন্নকয়ে ও হাওর অধুযসেত হওোে এখায়ন বজ্রপায়তর রয়কাপ অতযন্ত ব্যাপক। বজ্রপায়ত এখায়ন 

রসতবির অয়নক মানুে মারা  াে। এখায়ন সাধারণতঃ রবশাখ মাস ডথয়ক কাসতডক মাস প ডন্ত বজ্রপাত হে। তয়ব রবশাখ ও রজযষ্ঠ মায়স 

বজ্রপায়তর রয়কাপ ডবশী থায়ক। এিাড়ায আোঢ় মাস ডথয়ক কাসতডক মাস প ডন্ত কম বজ্রপাত হে। বজ্রপায়তর ফয়ল মানুয়ের রাণহানী 

ঘয়ে; পশু সপৃকেয গািপালা ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হে। সবগত ২-৩ বির ধয়র বজ্রপায়তর ব্যাপকতা উয়দ্বগজনক হায়র বৃসদ্ধ ডপয়েয়ি। উয়েখ্যয 

২০০১ সাল ডথয়ক ২০১৩ সাল প ডন্ত এখায়ন বজ্রপায়ত ডমাে ১৪০ জন মানুে মারা  াে এবাং ৩৬২ টি গবাসে পশু মারা  াে। অত্র ডজলাে 

২০০১ সাল ডথয়ক ২০১৩ সাল প ডন্ত বজ্রপায়ত উপয়জলাসভসিক ক্ষেক্ষসতর পসরমাণ সনম্নরূপঃ   

 

সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে ২০০১ সাল ডথয়ক ২০১৩ সাল প ডন্ত বজ্রপায়ত ডমাে ৪ জন মানুে এবাং ২৭ টি গবাসে পশু 

মারা  াে।  ার ফয়ল ২৪০ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে।  

 

শাো উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে ২০০১ সাল ডথয়ক ২০১৩ সাল প ডন্ত বজ্রপায়ত ডমাে ১৬ জন মানুে এবাং ৫৬ টি গবাসে পশু মারা 

 াে।  ার ফয়ল ৩৫৫ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

সেরাই উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে ২০০১ সাল ডথয়ক ২০১৩ সাল প ডন্ত বজ্রপায়ত ডমাে ২২ জন মানুে এবাং ৩৭ টি গবাসে পশু মারা 

 াে।  ার ফয়ল ২৮৮ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

জামালগঞ্জ উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে ২০০১ সাল ডথয়ক ২০১৩ সাল প ডন্ত বজ্রপায়ত ডমাে ২০ জন মানুে এবাং ৬৫ টি গবাসে পশু 

মারা  াে।  ার ফয়ল ২৪৭ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 
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েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে ২০০১ সাল ডথয়ক ২০১৩ সাল প ডন্ত বজ্রপায়ত ডমাে ৩ জন মানুে এবাং ৪০ টি গবাসে পশু 

মারা  াে।  ার ফয়ল ১৭৫ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

সবেম্ভরপুর উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে ২০০১ সাল ডথয়ক ২০১৩ সাল প ডন্ত বজ্রপায়ত ডমাে ৯ জন মানুে এবাং ২৮ টি গবাসে পশু মারা 

 াে।  ার ফয়ল ২৮০ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

ডোোরাবাজার উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে ২০০১ সাল ডথয়ক ২০১৩ সাল প ডন্ত বজ্রপায়ত ডমাে ১৪ জন মানুে এবাং ৩৬ টি গবাসে পশু 

মারা  াে।  ার ফয়ল ১২৪ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

ধম ডপাশা উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে ২০০১ সাল ডথয়ক ২০১৩ সাল প ডন্ত বজ্রপায়ত ডমাে ১৮ জন মানুে এবাং ২৭ টি গবাসে পশু মারা 

 াে।  ার ফয়ল ৩২৫ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

িাতক উপয়জলা  

২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যাে সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে ২০০১ সাল ডথয়ক ২০১৩ সাল প ডন্ত বজ্রপায়ত ডমাে ১২ জন মানুে 

এবাং ১০ টি গবাসে পশু মারা  াে।  ার ফয়ল ১৩৫ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

জগন্নাথপুর উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে ২০০১ সাল ডথয়ক ২০১৩ সাল প ডন্ত বজ্রপায়ত ডমাে ৭ জন মানুে এবাং ১৪ টি গবাসে পশু মারা 

 াে।  ার ফয়ল ১৪৬ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

তাসহরপুর উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে ২০০১ সাল ডথয়ক ২০১৩ সাল প ডন্ত বজ্রপায়ত ডমাে ১৫ জন মানুে এবাং ২২ টি গবাসে পশু মারা 

 াে।  ার ফয়ল ১৫৭ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

জলবায়ু পসরবতডয়নর করয়ণ ভসবষ্যয়ত অত্র ডজলাে বজ্রপায়তর ব্যাপকতা ও ক্ষেক্ষসত আয়রা বৃসদ্ধ পাওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। এয়ত 

মানুয়ের রাণহানী আয়রা বাড়য়ত পায়র এবাং পশু সপৃকেয গািপালা ইতযাসে অসধকহায়র ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ভসবষ্যয়ত অত্র ডজলাে 

বজ্রপায়ত উপয়জলাসভসিক ড রূপ ক্ষেক্ষসত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি তা’ সনম্নরূপঃ   

 

সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ৬ জন মানুে এবাং ৩৫ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার ফয়ল 

২৯৬ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি।  

 

শাো উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ১৮ জন মানুে এবাং ৬৫ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার ফয়ল ৪০৭ 

পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

সেরাই উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ২৫ জন মানুে এবাং ৪৪ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার ফয়ল ৩৫৭ 

পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

জামালগঞ্জ উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ২৪ জন মানুে এবাং ৭৯ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার ফয়ল ৩০২ 

পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ৭ জন মানুে এবাং ৪৮ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার ফয়ল 

২০৫ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 
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সবেম্ভরপুর উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ১২ জন মানুে এবাং ৪৩ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার ফয়ল ৩৩৩ 

পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

ডোোরাবাজার উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ১৭ জন মানুে এবাং ৫৬ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার ফয়ল 

১৭৬ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

ধম ডপাশা উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ২৩ জন মানুে এবাং ৫৪ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার ফয়ল ৪০৪ 

পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

িাতক উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ১৫ জন মানুে এবাং ৩৫ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার ফয়ল ১৭১ 

পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

জগন্নাথপুর উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ৯ জন মানুে এবাং ৩৭ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার ফয়ল ১৮২ 

পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

তাসহরপুর উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ১৮ জন মানুে এবাং ৪৯ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার ফয়ল ২০৭ 

পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

নেী ভাঙ্গনঃ সুনামগঞ্জ ডজলাে নেী ভাঙ্গন ডেখা  াে। এখায়ন রসত বৎসর নেী ভাঙ্গন অব্যাহত থায়ক। এ ডজলাে নেীভাঙ্গন 

সাধারণতঃ আোঢ় মাস হয়ত ডপৌে মাস প ডন্ত হয়লও কাসতডক মাস হয়ত রিত্র মাস প ডন্ত নেী ভাঙ্গন ডবশী হয়ে থায়ক। । এিাড়ায আোঢ় 

মাস হয়ত আসেন মাস প ডন্ত অল্প পসরমায়ণ নেী ভাঙ্গন ডেখা  াে। এর ফয়ল এলাকার বাসড়ঘরয রাস্তাঘােয বীজতলায ফসয়লর জসময 

সশক্ষা রসতষ্ঠানয গািপালা ইতযাসে ক্ষরিগ্রস্থ হে। ফয়ল খায উৎপােন ব্যহত হেয মানুে আশ্রেহীন হে এবাং পসরয়বয়শর ক্ষসত হে। 

পাহাসড় ঢলয ডবামা ডমসশন সেয়ে অবায়ধ বাসল ও পাথর উয়িালন ও সুরমা নেীর পাড় হয়ত অসতসরক্ত কায়লা মাটি (জ্বালানী সহয়সয়ব 

ব্যবহায়রর জন্য) উয়িালয়নর কারয়ণ মূলতঃ অত্র ডজলাে নেী ভাঙ্গন ডবয়ড় িয়লয়ি। এ ডজলার জামালগঞ্জ, সবেম্ভরপুর ও ডোোরা 

বাজার উপয়জলাে সাধারণতঃ নেী ভাঙ্গন ডেখা  াে।  নেীভাঙ্গয়ন উক্ত উপয়জলাসমূয়হর ক্ষেক্ষসতর পসরমাণ সনম্নরূপঃ   

 

অব্যাহত নেীভাঙ্গয়নর ফয়ল জামালগঞ্জ উপয়জলাে ২০১৩ সায়ল ৪০ টি বসতসভোয ১ সক.সম. রাস্তা এবাং ২৩ ডহক্টর ফসলী জসম, ৮ টি 

টিউবওয়েলয ৩৭ টি পােখানা এবাং ৭২ টি গািপালা নেীগয়ভ ড সবলীন হে। অত্র উপয়জলার ডনাোগাঁওয রামনগরয হসরপুর বাহাদুরপুরয 

উজ্জলপুরয ডতসলেসহ অসাংখ্য গ্রাম অব্যাহত নেীভাঙ্গয়নর ফয়ল অয়নয়কই সভয়েমাটি হাসরয়েয আবার ডকউ ডকউ ফসলী জসম হাসরয়ে 

বতডমায়ন  া াবয়রর ময়তা জীবন  াপন করয়ি। রকৃতপয়ক্ষ তারা এখন মানয়বতর জীবন  াপন করয়ি।  ার ফয়ল ৬৮৮ পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে।  

 

ডবামা ডমসশন সেয়ে অবায়ধ বাসল ও পাথর উয়িালয়নর ফয়ল ২০১৩ সায়ল সবেম্ভরপুর উপয়জলার সলুকাবাে ইউসনেয়নর েলুরা গ্রায়ম 

অব্যাহত নেীভাঙ্গয়নর ফয়ল ২০ টি বসতবাসড়, ১০ টি টিউবওয়েলয ২৭ টি পােখানা নেী গয়ভ ড সবলীন হয়ে  াে  ার আসথ ডক ক্ষসতর 

পসরমাণ রাে এক ডকাটি োকা। 

 

পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডোোরা বাজার উপয়জলাে নেী ভাঙ্গন ডেখা  াে। অব্যাহত নেীভাঙ্গয়নর ফয়ল অত্র উপয়জলাে ২০১২ সায়ল ৩২ 

টি বসতসভোয ২ সক.সম. রাস্তা এবাং ২৮ ডহক্টর ফসলী জসম, ৫ টি টিউবওয়েলয ১৫ টি পােখানা এবাং ৬২ টি গািপালা নেীগয়ভ ড সবলীন 

হে। অত্র উপয়জলার আমবাসড় বাজার, ধনপুরয মান্নারগাঁওয কাোখাসলয বাাংলাবাজারয ডোহালীয উপয়জলা পসরেেয পান্ডারগাঁওসহ 

অসাংখ্য গ্রাম অব্যাহত নেীভাঙ্গয়নর ফয়ল অয়নয়কই সভয়েমাটি হাসরয়েয আবার ডকউ ডকউ ফসলী জসম হাসরয়ে বতডমায়ন  া াবয়রর 

ময়তা জীবন  াপন করয়ি। রকৃতপয়ক্ষ তারা এখন মানয়বতর জীবন  াপন করয়ি।  ার ফয়ল ৮৭২ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব 

ক্ষসতগ্রস্ত হে।  

 

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল এবাং পাহাসড় ঢলয ডবামা ডমসশন সেয়ে অবায়ধ বাসল ও পাথর উয়িালন ও সুরমা নেীর পাড় হয়ত অসতসরক্ত 

কায়লা মাটি (জ্বালানী সহয়সয়ব ব্যবহায়রর জন্য) উয়িালয়নর কারয়ণ এ ডজলাে ভসবষ্যয়ত নেীভাঙ্গয়নর ব্যাপকতা ও ক্ষেক্ষসত আয়রা 

বৃসদ্ধ পাওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। এয়ত জামালগঞ্জ উপয়জলার ১২০ টি বসতসভোয ৩ সক.সম. রাস্তা এবাং ৪৯ ডহক্টর ফসলী জসম, ১৭ টি 

টিউবওয়েলয ১৬ টি পােখানা এবাং ১০৪ টি গািপালা নেীগয়ভ ড সবলীন হয়ে ড য়ত পায়র।  ার ফয়ল ৯০৫ পসরবার রতযক্ষ এবাং 
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পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। সবেম্ভরপুর উপয়জলার সলুকাবাে ইউসনেয়নর েলুরা গ্রায়ম অব্যাহত নেীভাঙ্গয়নর ফয়ল ২০০ টি 

বসতসভোয ২ সক.সম. রাস্তা এবাং ১৪০ ডহক্টর ফসলী জসম, ২৫ টি টিউবওয়েলয ১৪৫ টি পােখানা এবাং ১৪৭ টি গািপালা নেীগয়ভ ড সবলীন 

হয়ে ড য়ত পায়র। এয়ত ৮৭১ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। এিাড়া, ভসবষ্যয়ত পাহাসড় ঢয়লর 

ফয়ল ডোোরাবাজার উপয়জলাে অব্যাহত নেীভাঙ্গয়নর ফয়ল ১৫৬ টি বসতসভোয ৫ সক.সম. রাস্তা এবাং ৪২ ডহক্টর ফসলী জসম, ৪৫ টি 

টিউবওয়েলয ১২২ টি পােখানা এবাং ১০৭ টি গািপালা নেীগয়ভ ড সবলীন হয়ে ড য়ত পায়র। এয়ত ১০৭৫ পসরবার রতযক্ষ এবাং 

পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

    

কালববশাখী ঝড়ঃ সুনামগঞ্জ ডজলাে কালববশাখী ঝয়ড়র রয়কাপ অতযন্ত ব্যাপক। এখায়ন সাধারণতঃ রিত্র মায়সর ডশে ডথয়ক রজযষ্ঠ মাস 

প ডন্ত কালববশাখী ঝড় হে। এর ফয়ল ডবায়রা ফসল, ঘরবাসড়, গবাসে পশু ও পাসখ, গািপালা এবাং বনজ সপৃকে, রবদুযসতক তার ও খুটি, 

সশক্ষা ও ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হে। এয়ত রাণহানীও ঘয়ে। খায সাংকে ডেখা ডেে এবাং ডনৌকা ও লঞ্চ ডসব হয়ে জানমায়লর ক্ষসত 

হে। এ ডজলাে রসত বির কালববশাখী ঝড় হয়লও ২০০৬য ২০১০ ও ২০১৪ সায়লর কালববশাখী ঝড় সিল সবয়িয়ে ব্যাপক। উয়েখ্যয 

২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড় ১২৫১ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৭৯৬০ টি ঘরবাসড়, ৩৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান,  ৪০ টি ধমীে রসতষ্ঠান, 

৯০৯ টি গািপালা, ৯৭০ টি পােখানা এবাং ৮২ টি সবদুযয়তর খু ুঁটি ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ৭৪৩৫৯ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব 

ক্ষসতগ্রস্ত হে। অত্র ডজলাে ২০১০ সায়ল কালববশাখী ঝয়ড় উপয়জলাসভসিক ক্ষেক্ষসতর পসরমাণ সনম্নরূপঃ   

 

সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে ২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড় ২৪ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৩২ টি ঘরবাসড়, ২ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৩ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ২৬ টি গািপালা, ১৩১ টি পােখানা এবাং ৫ টি সবদুযয়তর খু ুঁটি ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ৫৩৭৫ 

পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

শাো উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে ২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়, ৪৬০ টি ঘরবাসড়, ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৬ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ১৩২ 

টি গািপালা, ১১ টি পােখানা এবাং ৬ টি সবদুযয়তর খু ুঁটি ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ৩৪৬৮ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত 

হে। 

 

সেরাই উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে ২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড় ৩৭ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৮ টি ঘরবাসড়, ৩ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ১ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৩৬ টি গািপালা, ৪২ টি পােখানা এবাং ৩ টি সবদুযয়তর খু ুঁটি ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ৭১২২ পসরবার 

রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

জামালগঞ্জ উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে ২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড় ২০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ২৬ টি ঘরবাসড়, ২ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ৩ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৭৬ টি গািপালা, ১৪৯ টি পােখানা এবাং ৪ টি সবদুযয়তর খু ুঁটি ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ৬৭৮১ পসরবার 

রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে ২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড় ১৮ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ১৫ টি ঘরবাসড়, ১ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৩ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৩০ টি গািপালা, ৪১ টি পােখানা এবাং ৭ টি সবদুযয়তর খু ুঁটি ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ৫৮২৭ 

পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

সবেম্ভরপুর উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে ২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড় ৩৫ টি ঘরবাসড় ও ১৫০ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল 

৪৬১২ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

ডোোরাবাজার উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে ২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড় ৭০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ১০৩ টি ঘরবাসড়, ৫ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ১৪৭ টি গািপালা, ১৮৩ টি পােখানা এবাং ৬ টি সবদুযয়তর খু ুঁটি ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ৯৩৫৬ 

পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

ধম ডপাশা উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে ২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড় ১০০০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৭১৯৭ টি ঘরবাসড়, ১৫ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান, ১০ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৪০ টি গািপালা ও ৪৫ টি সবদুযয়তর খু ুঁটি ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ১০৩৩২ পসরবার রতযক্ষ এবাং 

পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 
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িাতক উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে ২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড় ৩৩ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৩৯ টি ঘরবাসড়, ২ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৫৫ টি গািপালা, ১৩০ টি পােখানা এবাং ৪ টি সবদুযয়তর খু ুঁটি ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ৮০৭১ পসরবার 

রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

জগন্নাথপুর উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে ২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড় ১২ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ২৫ টি ঘরবাসড়, ২ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ১ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৪৩ টি গািপালা, ৫৯ টি পােখানা এবাং ২ টি সবদুযয়তর খু ুঁটি ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ৬১৭৯ পসরবার 

রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

তাসহরপুর উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে ২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড় ৩৭ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ২০ টি ঘরবাসড়, ১ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ১ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৩২৪ টি গািপালা এবাং ৭৪ টি পােখান ক্ষসতগ্রস্ত হে।  ার ফয়ল ৭২৩৬ পসরবার রতযক্ষ এবাং 

পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 

জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় ঘন ঘন হয়ত পায়র এবাং এর ব্যাপকতাও বৃসদ্ধ পাওোর সম্ভাবনা 

রয়েয়ি। কালববশাখী ঝয়ড় সাধারণতঃ ডবায়রা ফসল, ঘরবাসড়, গবাসে পশু ও পাসখ, গািপালা এবাং বনজ সপৃকে, রবদুযসতক তার ও খুটি 

এবাং সশক্ষা ও ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এয়ত রাণহানীও ঘেয়ত পায়র। খায সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র, ডনৌকা ও লঞ্চডসব 

হয়ে জানমায়লর ক্ষসত হয়ত পায়র এবাং ডগা খায়যর অভাব ডেখা সেয়ত পায়র। এিাড়া, কালববশাখী ঝয়ড় কম ডসাংস্থায়নর সুয় াগ কয়ম 

আসয়ত পায়রয ব্যবসায়ে মন্দা ডেখা সেয়ত পায়র । ভসবষ্যয়ত অত্র ডজলাে কালববশাখী ঝয়ড় উপয়জলাসভসিক ড রূপ ক্ষেক্ষসত হওোর 

সম্ভাবনা রয়েয়ি তা সনম্নরূপঃ 

 

সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা ২০১০ 

সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ২৮ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৭৩ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৭ টি 

ধমীে রসতষ্ঠান, ৮ টি সবদুযয়তর খুটি, ৩৯ টি গািপালা, ও ১৮২ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর ফয়ল ৬১৬৪ পসরবার রতযক্ষ এবাং 

পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

শাো উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর 

কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ১২০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৫১০ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৯ টি 

ধমীে রসতষ্ঠান, ৯ টি সবদুযয়তর খুটি, ১৮৪ টি গািপালা, ও ১৪০ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর ফয়ল ৪৩৫২ পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

সেরাই উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর 

কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ৪৯ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ২৫ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৪ টি ধমীে 

রসতষ্ঠান, ৫ টি সবদুযয়তর খুটি, ১২২ টি গািপালা, ও ১৩৬ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর ফয়ল ৮৬০১ পসরবার রতযক্ষ এবাং 

পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

জামালগঞ্জ উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা ২০১০ 

সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ২৮ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৫৬ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৭ 

টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৬ টি সবদুযয়তর খুটি, ১০২ টি গািপালা, ও ২৯৫ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর ফয়ল ৭৩০৫ পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা 

২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ২৬ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৪৫ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ২ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ১০ টি সবদুযয়তর খুটি, ৯২ টি গািপালা, ও ২২২ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর ফয়ল ৬৩৬২ 

পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 



34  
 

সবেম্ভরপুর উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা ২০১০ 

সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ৪০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ১৫৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৭ 

টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৩ টি সবদুযয়তর খুটি, ২০৭ টি গািপালা, ও ২৭৫ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর ফয়ল ৭১১৯ পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

ডোোরাবাজার উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা ২০১০ 

সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ৮৫ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ২০৮ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, 

১০ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৮ টি সবদুযয়তর খুটি, ২১৭ টি গািপালা, ও ৩১৫ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর ফয়ল ৯৮৮৭ পসরবার 

রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

ধম ডপাশা উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা ২০১০ 

সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ১১৪০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৭৫০৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ১৮ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ১৪ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৪৭ টি সবদুযয়তর খুটি, ১৫৪ টি গািপালা, ও ১৬৬ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর ফয়ল ১০৫৭৬ 

পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

িাতক উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর 

কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ৪৯ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ১০৫ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ১৫ টি 

ধমীে রসতষ্ঠান, ৭ টি সবদুযয়তর খুটি, ১৭০ টি গািপালা, ও ২৩৬ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর ফয়ল ৮৬০৭ পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

জগন্নাথপুর উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা ২০১০ 

সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ২৮ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৭৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৩ টি 

ধমীে রসতষ্ঠান, ৫ টি সবদুযয়তর খুটি, ৮৮ টি গািপালা, ও ১৭৮ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর ফয়ল ৭০২৮ পসরবার রতযক্ষ এবাং 

পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

তাসহরপুর উপয়জলা  

সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা ২০১০ 

সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ৫৪ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ১৪৩ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৩ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৫ 

টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৩ টি সবদুযয়তর খুটি, ৪১৬ টি গািপালা, ও ২২২ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর ফয়ল ৭৯৯০ পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

আয়স ডসনক দূেণঃ সুনামগঞ্জ ডজলাে আয়স ডসনক দূেণ রয়েয়ি। দূেয়ণর মাত্রা ৫০ সপসপসব’র উপয়র। ডজলার ৪৫৯৬ (১৩.৫০%) টি 

নলকূয়প আয়স ডসনক পাওো সগয়েয়ি।  ার সবগুয়লায়ত লাল কাসলয়ত সিসহ্নত করা হয়েয়ি। এর ফয়ল এলাকার জনগণ এগুয়লার পাসন 

ব্যবহার করয়ি না। এয়ত এ ডজলাে ডকান আয়স ডসনয়কাসসস ডরায়গর রদুভডাব ঘেয়ি না।  

 

এ-এলাকাে অগভীর নলকূপগুয়লায়ত মাত্রাসতসরক্ত আয়স ডসনক ও আেরন থাকাে তা মানুয়ের খাওোর কায়জ ব্যবহায়রর অনুপয় াগী। 

রিত্র-রবশাখ মায়স এলাকার পাসনর স্তর সনয়ি ডনয়ম  াওোয়ত অগভীর নলকূপগুয়লায়ত পাসন পাওো  াে না এবাং গভীর নলকূপগুয়লায়ত 

পাসন উলায়ত খুবই কষ্ট হে। সবয়িয়ে ডবসশ আয়সসনক দূেণ পসরলসক্ষত হে বে ডার পূব ডবতী সময়ে  ার মাত্রা হয়লা ২০০ সপসপসব এবাং 

সবসনম্ন পসরলসক্ষত হে বে ডাকায়ল  ার মাত্রা হয়লা ৫০ সপসপসব। আশাংকা করা হয়ি অদূর ভসবষ্যয়ত গভীর নলকূপগুয়লায়তও আয়স ডসনকয 

আেরনমুক্ত সুয়পে পাসন পাওো  ায়ব না। বাাংলায়েশ জনস্বাস্থয রয়কৌশল অসধেপ্তরয সুনামগঞ্জ কর্তডক জরীয়পর ফলাফয়ল ডেখা  ােয 

ডজলার ৩৪০৩৪ টি নলকূয়পর ময়ে ৪৫৯৬ টি নলকূয়প আয়স ডসনক পাওো সগয়েয়ি।  ার শতকরা হার হল ১৩.৫০।  সেও এ ডজলাে 

ডকান আয়স ডসনয়কাসসস ডরায়গর রদুভডাব ডেখা  ােসন তথাসপ বতডমান জরীয়পর ফলাফল ভসবষ্যয়ত উয়দ্বয়গর কারণ হয়ত পায়র। 

বাাংলায়েশ জনস্বাস্থয রয়কৌশল অসধেপ্তরয সুনামগঞ্জ-এর আয়স ডসনক সাংক্রান্ত ডম, ২০১৪ সায়লর মাসসক রসতয়বেন অনু ােী অত্র ডজলার 

উপয়জলাসভসিক আয়স ডসনক আক্রান্ত নলকূয়পর সাংখ্যা সনম্নরূপঃ 
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ক্রসমক 

নাং 
উপয়জলার নাম 

উপয়জলাে ডমাে 

নলকূয়পর সাংখ্যা 

সরকাসর/ 

ডবসরকাসর 

পরীসক্ষত নলকূয়পর 

সাংখ্যা 
আয়স ডসনক আক্রান্ত নলকূয়পর সাংখ্যা 

মন্তব্য 
রসতয়বেন 

মায়স 

আরম্ভ 

হয়ত 

রসতয়বেন 

মায়স 

আরম্ভ 

হয়ত 

শতকরা 

(%) 

১. সুনামগঞ্জ সের ৩৪৫৬ ০ ৩৩৫৭ ০ ৪৭৬ ১৪.১৮  

২. শাো ১৫৭৫ ০ ১২৫৬ ০ ২২ ১.৮  

৩. সেরাই ২৫৭৫ ০ ৩২৯৯ ০ ৭৬ ২.৩  

৪. জামালগঞ্জ ২৩৯৫ ০ ১৬১৪ ০ ১৫৮ ৯.৭৯  

৫. েসক্ষণ সুনামগঞ্জ ৩২৭৫ ০ ২৪৭৫ ০ ৪৫০ ১৮.১৮  

৬. সবেম্ভরপুর ১৮৪১ ০ ১৫১১ ০ ১০ ০.৬৬  

৭. ডোোরাবাজার ৫৯২৭ ৭ ৫৬২৯ ০ ৯৩৪ ১৬.৫৯  

৮. ধম ডপাশা ৩৫৩৭ ৫ ৩২৬০ ০ ১২৮২ ৩৯.৩৩  

৯. িাতক ১০৫০০ ১ ১০০৬১ ০ ১১৮৩ ১১.৮০  

১০. জগন্নাথপুর ৪২৩০ ০ ১১৯৭ ০ ৩ ০.৩০  

১১. তাসহরপুর ৩০৫৭ ১২ ৩৭৫ ০ ২ ০.৫০  

 ডমাে ৪২৩৬৮ ২৫ ৩৪০৩৪ ০ ৪৫৯৬ ১৩.৫০  

 

জলবায়ু পসরবতডয়নর রভায়ব ভসবষ্যয়ত অত্র ডজলাে আয়স ডসনক দূেণ আয়রা বাড়য়ত পায়র এবাং এর ব্যাপকতাও বৃসদ্ধ পাওোর সম্ভাবনা 

রয়েয়ি। ফয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার মানুে আয়স ডসনয়কাসসস ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। উৎসঃ জনস্বাস্থয রয়কৌশল অসধেপ্তর, সুনামগঞ্জ। 

 

২.৪ রবপদাপন্নিা ও সক্ষমিা 

 

আপদ রবপদাপন্নিা সক্ষমিা 

আগাম বন্যা  ডবায়রা ফসয়লর ক্ষসত হে 

 ঘরবাসড় ক্ষসতগ্রস্ত হে 

 খায সাংকে ডেখা ডেে 

 ডগা খায়যর অভাব ডেখা ডেে 

 রাস্তাঘাে ক্ষসতগ্রস্ত হে 

 ডবরীবাঁধ এর ক্ষসত হে। 

 স্বাস্থযসম্মত পােখানার ক্ষসতগ্রস্ত হে 

 ১৪১২ সক.সম. উচু রাস্তা রয়েয়ি। 

 ৩৪৯ টি স্কুল কাম ডশল্টার রয়েয়ি। 

 ২৭ টি উচু ডখলার মাল রয়েয়ি। 

 ৭৩৬ টি উচু কবরস্থান রয়েয়ি। 

 ১ টি মাটির সকো রয়েয়ি। 

 ১২ টি ইসঞ্জন িাসলত ডনৌকা রয়েয়ি। 

 ১১ টি খায গুোম রয়েয়ি। 

 সনেসমত ডজলা, উপয়জলা ও ইউসনেন দুয় ডাগ 

ব্যবস্থাপনা কসমটির মাসসক সভা অনুসষ্ঠত হে 

 রসশক্ষণরাপ্ত উপয়জলাসভসিক ডস্বিায়সবক 

েল রয়েয়ি 

 আগাম জায়তর ধায়নর বীজ-২৮ ও ৪৫ 

রয়েয়ি। 

ডমৌসুমী বন্যা  ফসয়লর জসম ডয়ব সগয়ে ফসল নষ্ট হে ফয়ল  

খায সাংকে ডেখা ডেে। 

 ঘরবাসড় ক্ষসতগ্রস্ত হে 

 গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হে 

 রাস্তাঘাে ক্ষসতগ্রস্ত হে 

 সশক্ষা ও ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

 অসধকাাংশ কবরস্থান নীচু হওোে বে ডাে উহা  

ডয়ব  াে ফয়ল মৃতয়েহ সৎকায়র সমস্যা হে। 

 গবাসে পশু ও পাসখর ব্যাপক ক্ষসত হে। 

  ১৪১২ সক.সম. উচু রাস্তা রয়েয়ি। 

 ৩৪৯ টি স্কুল কাম ডশল্টার রয়েয়ি। 

 ২৭ টি উচু ডখলার মাল রয়েয়ি। 

 ৭৩৬ টি উচু কবরস্থান রয়েয়ি। 

 ১ টি মাটির সকো রয়েয়ি। 

 ১২ টি ইসঞ্জন িাসলত ডনৌকা রয়েয়ি। 

 ১১ টি খায গুোম রয়েয়ি। 

 সনেসমত ডজলা, উপয়জলা ও ইউসনেন দুয় ডাগ 

ব্যবস্থাপনা কসমটির মাসসক সভা অনুসষ্ঠত হে 

 রসশক্ষণরাপ্ত উপয়জলাসভসিক ডস্বিায়সবক 

েল রয়েয়ি 
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আপদ রবপদাপন্নিা সক্ষমিা 

 আগাম জায়তর ধায়নর বীজ-২৮ ও ৪৫ 

রয়েয়ি। 

বজ্রপাত  মানুে মারা  াে  

 গৃহপাসলত পশুপাসখ মারা  ােয  

 গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হে। 

ডকান সক্ষমতা ডনই 

 

নেী ভাঙ্গন  ফসল ও ফসলী জসমর ক্ষসত হে 

 ঘরবাসড়, গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হে 

 রাস্তাঘাে, ব্রীজ ও কালভাে ড ক্ষসতগ্রস্ত হে 

 আসবাবপত্র এর ক্ষসত হে 

 বীজতলা এর ক্ষসত হে 

 সশক্ষা ও ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হে 

 কম ডসাংস্থায়নর ক্ষসত হে 

ডকান সক্ষমতা ডনই 

 

কালববশাখী ঝড়  ডবায়রা ফসয়লর ক্ষসত হে 

 ঘরবাসড় ও গািপালা  ক্ষসতগ্রস্ত 

 খায সাংকে ডেখা ডেে 

 গবাসে পশু ও পাসখর ব্যাপক ক্ষসত হে। 

 বনজ সপৃকে সবনষ্ট হে 

 ডনৌকা ও লঞ্চ ডসব হয়ে জানমায়লর ক্ষসত হে 

 ডগা খায়যর অভাব ডেখা ডেে 

 রবদুযসতক তার ও খুটি ক্ষসতগ্রস্ত হে 

 

 ৩৪৯ টি স্কুল কাম ডশল্টার রয়েয়ি। 

 ১২ টি ইসঞ্জন িাসলত ডনৌকা রয়েয়ি। 

 ১১ টি খায গুোম রয়েয়ি। 

 সনেসমত ডজলা, উপয়জলা ও ইউসনেন দুয় ডাগ 

ব্যবস্থাপনা কসমটির মাসসক সভা অনুসষ্ঠত হে 

 রসশক্ষণরাপ্ত উপয়জলাসভসিক ডস্বিায়সবক 

েল রয়েয়ি 

 আগাম জায়তর ধায়নর বীজ-২৮ ও ৪৫ 

রয়েয়ি। 

 ৩০ টি ২০০০ ডহক্টর এলাকা জুয়ড় বনাঞ্চল 

এবাং ১৫০ সকয়লাসমোর সরকাসর রাস্তার 

পায়শ সিপ গায়ে ডসনাং অথ ডাৎ বনাঞ্চল রয়েয়ি ।  

 ৭.৭৫ একর জসময়ত সহজল আর করয়ির ৮ 

টি বনাঞ্চল।  

আয়স ডসনক দূেণ আয়স ডসনয়কাসসস ডরাগ ডেখা ডেে  ৩৭৭৭২ টি নলকূপ রয়েয়ি।  

 ২৫ টি নেী রয়েয়ি।  

 ১৩৩ টি খাল রয়েয়ি।  

 ৯৭৬ টি সবল রয়েয়ি। 

 ১৭০২৬ টি পুকুর রয়েয়ি।  

 ১১৭৬ টি জলাশে রয়েয়ি। 

 ৪ টি পাসন ডশাধনাগার রয়েয়ি।  

 ১১ টি উপয়জলাে টিউবওয়েয়লর আয়স ডসনক 

পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েয়ি। 

 ১ টি ডজলা সের হাসপাতাল ও ৯ টি 

উপয়জলা স্বাস্থয কময়প্লক্স রয়েয়ি। 
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২.৫ সব যারিক রবপদাপন্ন এলাকা 

 

আপদ সব যারিক রবপদাপন্ন এলাকা রবপদাপয়ন্নি কািণ 
রবপদাপন্ন 

েনসংখ্যা 

আগাম বন্যা িাতকয তাসহরপুরয সবেম্ভরপুরয ধম ডপাশায ডোোরাবাজারয জামালগঞ্জয 

শাোয সুনামগঞ্জ সেরয েসক্ষণ সুনামগঞ্জয সেরাই ও জগন্নাথপুর উপয়জলা  

পাহাসড় ঢলয 

অসতবৃসষ্ট 

 

২৯৪১০৯ জন 

ডমৌসুমী বন্যা িাতকয তাসহরপুরয সবেম্ভরপুরয ধম ডপাশায ডোোরাবাজারয জামালগঞ্জয 

শাোয সুনামগঞ্জ সেরয েসক্ষণ সুনামগঞ্জয সেরাই ও জগন্নাথপুর উপয়জলা  

পাহাসড় ঢলয 

অসতবৃসষ্ট 

 

২৪৬৭৯৭৮ জন 

বজ্রপাত িাতকয তাসহরপুরয সবেম্ভরপুরয ধম ডপাশায ডোোরাবাজারয জামালগঞ্জয 

শাোয সুনামগঞ্জ সেরয েসক্ষণ সুনামগঞ্জয সেরাই ও জগন্নাথপুর উপয়জলা  

ডমঘালয়ের সসন্নকয়ে 

হওোে 

 

২৪৬৭৯৭৮ জন 

নেী ভাঙ্গন জামালগঞ্জ উপয়জলার জামালগঞ্জ সের ইউসনেয়নর উঃ কামলাবাজয 

লম্বাবাঁকয কাসলপুরয সেরকাসন্দয কাসমনীপুরয নোহালেয েঃ কামলাবাজয 

গজাসরোহােীয িানপুরয ডসানাপুর ও ডসসলমগঞ্জ  গ্রাম এবাং সািনা বাজার 

ইউসনেয়নর ডনাোগাঁওয রামনগরয হসরপুরয বাহাদুরপুরয উজ্জলপুর ও 

ডতসলো গ্রাম। 

 

সবেম্ভরপুর উপয়জলার সলুকাবাে ইউসনেয়নর েলুরা গ্রাম। 

 

ডোোরা বাজার উপয়জলার আমবাসড় বাজারয ধনপুরয মান্নারগাঁওয 

কাোখাসলয বাাংলাবাজারয ডোহালীয উপয়জলা পসরেেয পান্ডারগাঁওসহ 

অসাংখ্য গ্রাম।  

 

পাহাসড় ঢলয ডবামা 

ডমসশন সেয়ে অবায়ধ 

বাসল ও পাথর 

উয়িালন এবাং সুরমা 

নেীর পাড় হয়ত 

অসতসরক্ত কায়লা 

মাটি (জ্বালানী 

সহয়সয়ব ব্যবহায়রর 

জন্য) উয়িালন 

১৬৫৬৩ জন 

কাল রবশাখী 

ঝড় 

িাতকয তাসহরপুরয সবেম্ভরপুরয ধম ডপাশায ডোোরাবাজারয জামালগঞ্জয 

শাোয সুনামগঞ্জ সেরয েসক্ষণ সুনামগঞ্জয সেরাই ও জগন্নাথপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডনয 

ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব 

 

২৪৬৭৯৭৮ জন 

আয়স ডসনক 

দূেণ 

ধম ডপাশায িাতকয ডোোরাবাজারয সুনামগঞ্জ সেরয েসক্ষণ সুনামগঞ্জয 

জামালগঞ্জ ও তাসহরপুর উপয়জলাে আয়স ডসনক আক্রান্ত নলকূয়পর সাংখ্যা 

অতযসধক। 

জলবায়ু পসরবতডনয 

ভূ-গভডস্থ পাসনর স্তর 

নীয়ি ডনয়ম  াওো 

 

১৬৯৪৬৭৪ জন 

 

২.৬ উন্নেন পরিকল্পনাি প্রিান খািসমুহ 

 

প্রিান খাি সমুহ রবস্তারিি বন যনা দুয়র্ যাগ ঝরক হ্রায়সি সায়থ সমন্বে 

কৃসে ডজলাে ডমাে ৩৭য৪৮৭৭ ডহক্টর কৃসে জসম রয়েয়ি। তন্ময়ে 

আবাসে জসমর পসরমাণ ২৭য৬৪৩৪ ডহক্টর এবাং অনাবাসে 

জসমর পসরমাণ ২১য২৭২ ডহক্টর। আবাসে জসমর ময়ে এক 

ফসলী জসমর পসরমাণ ১৬৮৭০৩ ডহক্টর এবাং দু’ফসলী 

জসমর পসরমাণ ৭২৪৫৯ ডহক্টর এবাং সতন ফসলী জসমর 

জসমর পসরমাণ ১৪০০০ ডহক্টর। এিাড়ায বসসত এলাকার 

ডমাে জসমর পসরমাণ ৩৭৩৪৩ ডহক্টর। এখায়ন ডমাে 

২য৯৪য১০৯ জন কৃসেজীবী রয়েয়ি। ডজলার রধান 

ফসলগুয়লা হলঃ ধান (য়বায়রায আউশ ও আমন)য 

ডগালআলুয গময শাকসসি সসরোয  মসরিয সমসষ্টআলুয 

বাোময  ইতযাসে।  

 

তাই কৃসেখাতয়ক দুয় ডায়গর হাত ডথয়ক রক্ষার 

জন্য আগাম জায়তর ধায়নর বীজ ও সার সরবরাহয 

ধান কাোর ডমসশনয বাঁধ সাংস্কারয এল এলসপ 

স্থাপনয ডসয়ির জন্য ডড্রন সনম ডাণয খাল পুনঃ 

সাংস্কারয হাওয়র ধায়নর খলা রতসরয ডগাপাে (হাওর 

ডথয়ক ধান আনা ডনোর রাস্তা) রতসরয স্লুইস ডগে 

স্থাপন ও সাংস্কার এবাং কৃেকয়ের রসশক্ষণ রোন 

করা রয়োজন।  

 

মৎস্য সপৃকে সুনামগঞ্জ ডজলাে ২৫ টি নেীয ১৩৩ টি খালয ৯৭৬ টি সবলয 

১৭০২৬ টি পুকুরয ১১৭৬ টি জলাশে রয়েয়ি এবাং এখায়ন 

ডমাে ১১১০০০ জন মৎসজীবী রয়েয়ি।  

আগাম বন্যায ডমৌসুমী বন্যায নেী ভাঙ্গন ইতযাসে দুয় ডায়গ 

ডজলার মৎসসপৃকেয়ক দুয় ডায়গর ক্ষেক্ষসত ডথয়ক 

রক্ষার জন্য পুকুর পাড় উঁচু করা এবাং নেী, 

খালসবল, পুকুর ইতযাসে পুনঃসাংস্কার করা 

রয়োজন। এিাড়াও, খালসবল ডসয়ি মাি ধরা এবাং 
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মৎস্য সপৃকয়ের ব্যাপক ক্ষসত হে। শীতকায়ল খালসবল 

ডসয়ি মাি ধরা এবাং বে ডার শুরুয়ত ডকানা জাল অথবা 

কায়রন্ট জাল সেয়ে মায়ির ডপানা ধরার ফয়ল অত্র ডজলাে 

মাি উৎপােন মারা্মকভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ি। আবার জাল 

 ার জলা তার এ ডিাগান রিসলত থাকয়লও এয়ত 

ডজয়লয়ের রয়বয়শাসধকার সীসমত।   

 

ডকানা জাল অথবা কায়রন্ট জাল সেয়ে মায়ির 

ডপানা ধরা বন্ধ করার জন্য সয়িতনতা সৃসষ্ট এবাং 

এযােয়ভায়কসস করা রয়োজন।  

 

পশুসপৃকে সুনামগঞ্জ ডজলার রধান পশুসপৃকে হল গরুয িাগলয ডভড়ায 

হাঁসয মুরগীয পাসখয মসহে ইতযাসে। এ ডজলাে ৬৮৪য১৭৮ টি 

গরুয ১১য৫৫০ টি মসহেয ৩৫৪য১৫৬ টি িাগলয ৮৭য৪০৬ টি 

ডভড়ায ৫য৭২৪য৮০৭ টি হাঁস ২য৫৬৬য৫২০ মুরগীয ৮৬৪ টি 

শুকর এবাং ১৮৫২ টি ডঘাড়া রয়েয়ি।  

আগাম বন্যা ও ডমৌসুমী বন্যাে ডগা-খায়যর সাংকে ডেখা 

ডেে এবাং সবসভন্ন রকার ডরাগবালাই ও বাসস্থায়নর সাংকে 

ডেখা ডেে। এসমে পশুপাসখর রাণহানীও ঘয়ে। এিাড়ায 

কালববশাখী ঝড় ও বজ্রপায়তর ফয়ল পশুপাসখর রাণহানী 

ঘয়ে।  

 

তাই পশুসপৃকেয়ক দুয় ডায়গর হাত ডথয়ক রক্ষার 

জন্য ডগা-খায সরবরাহ করা, মাটির সকো স্থাপন, 

ডরায়গর ডক্ষয়ত্র জরুরী সিসকৎসার ব্যবস্থা করা, 

গরু ও িাগয়লর সবসভন্ন ডরাগ এর রসতয়রায়ধর জন্য 

ভযাকসসন এর ব্যবস্থা করা এবাং এ সবেয়ে 

মানুেয়ক সয়িতন করা একান্ত জরুরী। 

 

স্বাস্থযখাত সুনামগঞ্জ ডজলাে ১ টি ডজলা সের হাসপাতালয ১ টি মা ও 

সশশু কল্যাণয়কন্দ্র, ১ টি বক্ষব্যাসধ হাসপাতালয ১ টি 

োয়েয়বটিক হাসপাতালয ১ টি পেী স্বাস্থযয়কন্দ্রয ১১ টি 

উপয়জলা স্বাস্থয কময়প্লক্সয ৪৩ টি ইউসনেন স্বাস্থয ও 

পসরবার কল্যাণয়কন্দ্রয ২০৫ টি কসমউসনটি সিসনক এবাং ১ 

টি ইউসনেন সাব ডসন্টার রয়েয়ি। ডজলাে ডমাে ৩৫ টি 

ডবসরকাসর স্বাস্থযয়সবা ডকন্দ্র রয়েয়ি। ডজলার এসব 

স্বাস্থযয়কয়ন্দ্র ডমাে ৮৩ জন োক্তার ও ১২৪ জন নাস ড 

রয়েয়ি।  

এ ডজলাে ডমৌসুমী বন্যায বজ্রপাতয কালববশাখী ঝড়য 

আয়স ডসনক দূেণ ইতযাসে দুয় ডায়গর ফয়ল স্বাস্থযখাত 

নানাভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে।  

 

তাই দুয় ডায়গর হাত ডথয়ক স্বাস্থযখায়তর ক্ষসত 

কসময়ে আনার লয়ক্ষয প ডাপ্ত ঔেধ সরবরাহ করা, 

সনরাপে পাসনর ব্যবস্থা করা, পাসন সবশুদ্ধকরণ 

ট্যাবয়লে এর ব্যবস্থা, জরুরী সিসকৎসার জন্য 

স্বাস্থয সবভায়গ জনবল বৃসদ্ধ করা, বন্যা ডলয়ভয়লর 

উপয়র নলকূপ স্থাপন ও স্বাস্থযসম্মত পােখানা 

স্থাপন রয়োজন। 

 

জীসবকা সুনামগঞ্জ ডজলার রধান জীসবকাসমূহ হল কৃসে, মৎস্য, 

সেনমজুর ও ব্যবসা। ডজলাে ডমাে ২৯৪১০৯ জন 

কৃসেজীবী, ১১১০০০ জন মৎস্যজীবী, ২৮০৩৭৫ জন 

সেনমজুর ও ২০১৭৫ জন ব্যবসােী রয়েয়ি।  

উপয়জলার সবসভন্ন দুয় ডাগয ড মনয আগাম বন্যায ডমৌসুমী 

বন্যায নেী ভাঙ্গনয বজ্রপাতয কালববশাখী ঝড় ইতযাসে 

দুয় ডাগ ঘন ঘন হওোে এবাং এর ব্যাপকতা বৃসদ্ধ পাওোে 

মানুয়ের জীসবকা সবসভন্নভায়ব ব্যহত হয়ি। শীতকায়ল 

খালসবল ডসয়ি মাি ধরা এবাং বে ডার শুরুয়ত ডকানা জাল 

অথবা কায়রন্ট জাল সেয়ে মায়ির ডপানা ধরার ফয়ল অত্র 

ডজলাে মাি উৎপােন মারা্মকভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ি। 

আবার জাল  ার জলা তার এ ডিাগান রিসলত থাকয়লও 

এয়ত ডজয়লয়ের রয়বয়শাসধকার সীসমত। সবসভন্ন দুয় ডায়গ 

সেনমজুরয়ের কম ডসাংস্থায়নর সুয় াগ কয়ম আয়স এবাং 

ব্যবসায়ে মন্দা ডেখা ডেে। 

 

দুয় ডায়গ জীসবকার ক্ষেক্ষসত কসময়ে আনার লয়ক্ষয 

কম ডসাংস্থায়নর সুয় াগ সৃসষ্ট করা এবাং 

আেবৃসদ্ধমূলক কম ডকায়ন্ড যুক্ত করার লয়ক্ষয ডট্রে-

সভসিক রসশক্ষয়ণর ব্যবস্থা করা রয়োজন। 

 

গািপালা সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ৩০ টি ২০০০ ডহক্টর এলাকা জুয়ড় 

বনাঞ্চল রয়েয়ি। এিাড়ায ১৫০ সকয়লাসমোর সরকাসর 

রাস্তার পায়শ সিপ গায়ে ডসনাং অথ ডাৎ বনাঞ্চল রয়েয়ি । এ 

বনাঞ্চয়ল ডমহগসনয কড়ইয কেময আকাশমসণয ডরইরসট্রয 

দুয় ডায়গ গািপালার ক্ষেক্ষসত কসময়ে আনার 

লয়ক্ষয অথ ডাৎ বসতসভো, রাস্তাঘাে ও জীব রবসিত্র 

রক্ষার জন্য সামাসজক বনােয়নর কম ডসূসি হায়ত 

ডনো রয়োজন। 
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িাকারাসশয সহজলয করিয ডমাতডায ডবতয জারুল ইতযাসে গাি 

রয়েয়ি। ডবসরকাসর সাংস্থা জামালগঞ্জ উপয়জলাে 

সসএনআরএস সহজল আর করয়ির ৭.৭৫ একর জসময়ত ৮ 

টি বনাঞ্চল গয়ড় তুয়লয়ি। এিাড়ায অত্র ডজলার জনগণ 

বাসড়র িারপায়শ সনজ উয়যায়গ বনােন কয়র থায়ক।  

ডজলার সবসভন্ন দুয় ডাগয ড মনয ডমৌসুমী বন্যায নেী ভাঙ্গনয 

বজ্রপাতয কালববশাখী ঝড় ইতযাসের ফয়ল গািপালা 

ক্ষসতগ্রস্ত হে। এিাড়ায অবায়ধ বৃক্ষ সনধয়নর ফয়ল 

পসরয়বয়শর ভারসাম্য নষ্ট হয়ি।  

 

 

অবকালায়মা সুনামগঞ্জ ডজলাে ১৩৭৩.১০ সক.সম. ডবসরবাঁধয ৪০৩৩.৪৫ 

সক.সম. রাস্তায ১৫২ টি ব্রীজয ২৩৩৮ টি কালভাে ডয 

৪য৪০য৩৩২ টি ঘরবাসড়য ২৯৯৭ টি  সশক্ষা রসতষ্ঠান ও 

২৭৯৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান রয়েয়ি। অত্র ডজলাে সবসভন্ন 

দুয় ডাগয ড মনয আগাম বন্যায ডমৌসুমী বন্যায নেী ভাঙ্গনয 

কালববশাখী ঝড় ইতযাসের ফয়ল সবসভন্ন ধরয়নর 

অবকালায়মা ড মনয ডবসরবাঁধয রাস্তাঘােয ব্রীজয কালভাে ডয 

সশক্ষা ও ধমীে রসতষ্ঠানয বাসস্থান ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ি।  

 

দুয় ডায়গ অবকালায়মার অথ ডাৎ রাস্তাঘােয ব্রীজয 

কালভাে ডয সশক্ষা ও ধমীে রসতষ্ঠানয বাসস্থান 

ইতযাসের ক্ষেক্ষসত কসময়ে আনার লয়ক্ষয স্কুল 

কাম ডশল্টার সাংস্কার, রাস্তা রতসর ও সাংস্কার, 

কালভাে ড সাংস্কার এবাং সভয়লজ রয়েকশন ওোল 

সনম ডাণ করা রয়োজন। 

 

 

 

২.৭ সামারেক মানরচত্রঃ সাংযুসক্ত ৭ এ যুক্ত করা হয়েয়ি। 

 

২.৮ আপদ ও ঝুঁরক মানরচত্রঃ সাংযুসক্ত ৮ এ যুক্ত করা হয়েয়ি। 
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২.৯ আপয়দি জমৌসুমী রদনপরঞ্জ 

 

ক্ররমক আপদসমূহ ববশাখ বেযষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ  াদ্র আরিন কারিযক অগ্রহােণ জপৌষ মাি িাল্গুন বচত্র 

১ আগাম বন্যা                         

২ ডমৌসুমী বন্যা                         

৩ বজ্রপাত                         

৪ নেী ভাঙ্গন                         

৫ কালববশাখী ঝড়                         

৬ আয়স ডসনক দূেণ                        
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আপয়ের ডমৌসুমী সেনপসঞ্জ সবয়িেণ করয়ল ডেখা  াে ড য আপেগুয়লা এই ডজলাে বিয়রর বায়রা মায়সর ময়ে ডকান্ ডকান্ মায়স 

সাংগঠিত হে এবাং ডকান্ ডকান্ মায়স এর রভাব ডবসশ বা কম থায়ক তা ডরখাসিয়ত্রর মােয়ম ডমৌসুমী সেনপসঞ্জয়ত ডেখায়না হয়েয়ি। 

দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা রণেন কায়জর অাংশ সহয়সয়ব অাংশগ্রহণকারীয়ের সায়থ আয়লািনার মাোয়ম জানা  ােঃ 

 

 ব্যাপক মাত্রাে আগাম বন্যা কবসলত একটি এলাকা সুনামগঞ্জ ডজলা। বে ডা ডমৌসুম শুরু হওোর আয়গই সীমায়ন্তর ওপার ডথয়ক ডনয়ম 

আসা পাহাসড় ঢয়ল মুলতঃ সুনামগয়ঞ্জ আগাম বন্যার সৃসষ্ট হে। সাধারণতঃ হলাৎ কয়র পাহায়ড় মাত্রাসরক্ত বৃসষ্ট হয়ল এ অঞ্চয়ল 

আগাম বন্যা ডেখা ডেে। রিত্র মায়সর ডশয়ের সেয়ক অথবা রবশাখ মায়সর রথম সেয়ক সাধারণতঃ আগাম বন্যা সাংগঠিত হয়ে 

থায়ক। রকৃতপয়ক্ষ, অসত বৃসষ্টপায়তর ফয়ল ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢল তাসহরপুয়রর সকাংশী নেী দু’ভায়গ সবভক্ত হয়ে (সকাংশী ও রসক্ত 

নেী)য েলুরার িলসত নেী এবাং িাতয়কর  াদুকাো নেী সেয়ে সপোইন নেী হয়ে সুরমা নেীয়ত রয়বশ কয়র মূলতঃ সুনামগয়ঞ্জ 

আগাম বন্যার সৃসষ্ট কয়র। এয়ত অত্র ডজলার সবসভন্ন হাওয়রর ডবায়রা ফসল নষ্ট হে। আগাম বন্যা হাওরপায়ড়র মানুয়ের সব ডস্ব ডকয়ড় 

সনয়ে তায়ের সনঃস্ব কয়র ডেে। ডজলাবাসীর সারা বিয়রর জীসবকার মূল উৎস  য়বায়রা ফসলসহ সবসকছু তসলয়ে সনয়ে  াে। তার 

সায়থ সায়থ এলাকার ডবসড়বাধয রাস্তাঘায়ের ব্যাপক ক্ষসতসাধন কয়র। এই সময়ে ডগা-খায়যর সাংকে ডেখা ডেে । আগাম বন্যার 

রভাব সমায়জর রসত স্তয়র সবস্তার লাভ কয়র। সবয়শে কয়র সনম্মআয়ের মানুয়ের কায়জর ডক্ষত্র কয়ম আয়স এবাং ব্যবসােীয়ের   

ব্যবসাে মন্দা ডেখা ডেে। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলা ব্যাপক মাত্রাে ডমৌসুমী বন্যা কবসলত একটি ডজলা। ডমঘালয়ের পাহাড়ী ঢল ও রিন্ড বৃসষ্টপায়তর ফয়ল আোঢ় মাস 

হয়ত ভাদ্র মাস প ডন্ত এ ডজলাে ডমৌসুমী বন্যা হে। বে ডাকায়ল পুয়রা এলাকা পাসনয়ত রথ রথ কয়র। তখন দূর ডথয়ক ডেখয়ল এয়ককটি 

গ্রাময়ক কচুরী পানার ময়তা ময়ন হে। এসমে হাওয়র বাতায়সর কারয়ণ ডঢউয়ের (আফাল) সৃসষ্ট হে। এয়ত ঘরবাসড়য রাস্তাঘােয ব্রীজয 

কালভাে ডয পশু সপৃকেয সশক্ষা রসতষ্ঠানয ধমীে রসতষ্ঠানয গািপালা ও ডবরীবাধ ক্ষসতগ্রস্ত হে। এিাড়ায ডনৌকাডসবয়তও রাণহাণী ঘয়ে। 

বন্যার সমে সবশুদ্ধ পাসনর অভায়বর কারয়ণ মানুে সবসভন্ পাবন বাসহত ডরায়গ আ্ক্রান্ত ডহয়ত থায়ক। সবয়শে কয়র এইসময়ে 

গভ ডবতী মায সশশুয বৃদ্ধ ও রসতবন্দীয়ের জীবয়ন ডনয়ম আয়স িরম দুয়ভ ডাগ। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলাে বজ্রপায়তর রয়কাপ অতযন্ত ব্যাপক। এ ডজলা ডমঘালয়ের সসন্নকয়ে ও হাওর অধুযসেত হওোে বজ্রপায়ত এখায়ন 

রসতবির অয়নক মানুে মারা  াে। এখায়ন সাধারণতঃ রবশাখ মাস ডথয়ক কাসতডক মাস প ডন্ত বজ্রপাত হে। এর ফয়ল মানুয়ের 

রাণহানী ঘয়ে; পশু সপৃকেয গািপালা ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হে। এ ডজলাে রসত বির বজ্রপায়ত রাণহানী ঘয়ে।  

 

 পাহাসড় ঢলয ডবামা ডমসশন সেয়ে অবায়ধ বাসল ও পাথর উয়িালন ও সুরমা নেীর পাড় হয়ত অসতসরক্ত কায়লা মাটি (জ্বালানী 

সহয়সয়ব ব্যবহায়রর জন্য) উয়িালয়নর কারয়ণ মূলতঃ অত্র ডজলাে নেী ভাঙ্গন ডবয়ড় িয়লয়ি। এ ডজলার জামালগঞ্জ, সবেম্ভরপুর ও 

ডোোরা বাজার উপয়জলাে সাধারণতঃ নেী ভাঙ্গন ডেখা  াে। এখায়ন রসত বৎসর নেী ভাঙ্গন অব্যাহত থায়ক। এ ডজলাে 

নেীভাঙ্গন সাধারণতঃ আোঢ় মাস হয়ত ডপৌে মাস প ডন্ত হয়লও কাসতডক মাস হয়ত রিত্র মাস প ডন্ত নেী ভাঙ্গন ডবশী হয়ে থায়ক। । 

এিাড়ায আোঢ় মাস হয়ত আসেন মাস প ডন্ত অল্প পসরমায়ণ নেী ভাঙ্গন ডেখা  াে। এর ফয়ল এলাকার বাসড়ঘরয রাস্তাঘােয 

বীজতলায ফসয়লর জসময সশক্ষা রসতষ্ঠানয গািপালা ইতযাসে ক্ষরিগ্রস্থ হে। ফয়ল খায উৎপােন ব্যহত হেয মানুে আশ্রেহীন হে 

এবাং পসরয়বয়শর ক্ষসত হে। অব্যাহত নেীভাঙ্গয়নর ফয়ল অয়নয়কই সভয়েমাটি হাসরয়েয আবার ডকউ ডকউ ফসলী জসম হাসরয়ে 

বতডমায়ন  া াবয়রর ময়তা জীবন  াপন করয়ি। রকৃতপয়ক্ষ তারা এখন মানয়বতর জীবন  াপন করয়ি। েীঘ ডসেন ধয়র এই অব্যাহত 

নেীভাঙ্গয়নর কবল ডথয়ক তায়েরয়ক রক্ষার জন্য সরকাসর সকাংবা ডবসরকাসর ডকান উয়যাগ গ্রহণ করা হেসন।  

 

 সুনামগঞ্জ ডজলাে কালববশাখী ঝয়ড়র রয়কাপ অতযন্ত ব্যাপক। এ ডজলাে সাধারণতঃ রিত্র মায়সর ডশে ডথয়ক রবশাখ মাস প ডন্ত 

কালববশাখী ঝড় হে। এর ফয়ল ডবায়রা ফসল, ঘরবাসড়, গবাসে পশু ও পাসখ, গািপালা এবাং বনজ সপৃকে, রবদুযসতক তার ও খুটি 

এবাং সশক্ষা ও ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হে। খায সাংকে ডেখা ডেে, ডনৌকা ও লঞ্চ ডসব হয়ে জানমায়লর ক্ষসত হে এবাং ডগা 

খায়যর অভাব ডেখা ডেে।  

 

 সুনামগঞ্জ ডজলাে আয়স ডসনক দূেণ রয়েয়ি। দূেয়ণর মাত্রা ৫০ সপসপসব’র উপয়র। এ-এলাকাে অগভীর নলকূপগুয়লায়ত মাত্রাসতসরক্ত 

আয়স ডসনক ও আেরন থাকাে তা মানুয়ের খাওোর কায়জ ব্যবহায়রর অনুপয় াগী। রিত্র-রবশাখ মায়স এলাকার পাসনর স্তর সনয়ি 

ডনয়ম  াওোয়ত অগভীর নলকূপগুয়লায়ত পাসন পাওো  াে না এবাং গভীর নলকূপগুয়লায়ত পাসন উলায়ত খুবই কষ্ট হে। সবয়িয়ে 

ডবসশ আয়সসনক দূেণ পসরলসক্ষত হে বে ডার পূব ডবতী সময়ে  ার মাত্রা হয়লা ২০০ সপসপসব এবাং সব ডসনম্ন পসরলসক্ষত হে বে ডাকায়ল 

 ার মাত্রা হয়লা ৫০ সপসপসব। আশাংকা করা হয়ি অদূর ভসবষ্যয়ত গভীর নলকূপগুয়লায়তও আয়স ডসনকয আেরনমুক্ত সুয়পে পাসন 

পাওো  ায়ব না। বাাংলায়েশ জনস্বাস্থয রয়কৌশল অসধেপ্তরয সুনামগঞ্জ কর্তডক জরীয়পর ফলাফয়ল ডেখা  ােয ডজলার ৩৪০৩৪ টি 

নলকূয়পর ময়ে ৪৫৯৬ টি নলকূয়প আয়স ডসনক পাওো সগয়েয়ি।  ার শতকরা হার হল ১৩.৫০।  সেও এ ডজলাে ডকান 

আয়স ডসনয়কাসসস ডরায়গর রদুভডাব ডেখা  ােসন তথাসপ বতডমান জরীয়পর ফলাফল ভসবষ্যয়ত উয়দ্বয়গর কারণ হয়ত পায়র।   
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২.১০ েীরবকাি জমৌসুমী রদনপরঞ্জ 

 

ক্ররমক েীরবকাি উৎস ববশাখ বেযষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ  াদ্র আরিন কারিযক অগ্রহােণ জপৌষ মাি িাল্গুন বচত্র 

১ কৃসেজীবী                         

২ মৎসজীবী                         

৩ সেনমজুর                         

৪ ব্যবসােী                         
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অন্যসেয়কয জীসবকার ডমৌসুমী সেনপসঞ্জ সবয়িেণ করয়ল ডেখা  াে এ ডজলার মানুয়ের জীবন ও জীসবকা বিয়রর বায়রা মায়সর ময়ে 

সবসভন্ন মায়স সাংগঠিত হে এবাং ডকান্ ডকান্ মায়স জীসবকার ডমৌসুম থায়ক এবাং ডকান্ ডকান্ মায়স জীসবকা মন্দা থায়ক তা ডরখাসিয়ত্রর 

মােয়ম জীসবকার ডমৌসুমী সেনপসঞ্জয়ত ডেখায়না হয়েয়ি। দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনা রণেন কায়জর অাংশ সহয়সয়ব অাংশগ্রহণকারীয়ের 

সায়থ আয়লািনার মাোয়ম জানা  াে। 

 

 বাাংলায়েম কৃসে রধান ডেশ। এই ডেয়শ শতকরা ৮০ জন কৃসের উপর সনভ ডশীল । সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ২৯৪১০৯ জন কৃসেজীবী 

ডলাক আয়ি । এই এলাকার কৃসেজীবীয়ের  জীসবকা সনব ডায়হর একমাত্র অবলম্বন হয়লা ডবায়রা ফসল। ডসই ডবায়রা ফসল রাে রসত 

বিরই ডকান ডকান রাকৃসতক দূয় ডাগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থায়ক । এর ময়ে আগাম বন্যা উয়েখয় াগ্য । আগাম বন্যাে ডজলার  রাে 

৯০ ভাগ কৃসেখাত িরমভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হেয ফয়ল ডজলার কৃসেজীবীরা জীসবকা সনব ডাহ সনয়ে িরম অসনিেতার ময়ে পয়ড়  াে  ার 

এবাং পসরবার পসরজন সনয়ে ডেঁয়ি থাকার তাসগয়ে ডবয়ি ডনে সবসভন্ন ঝুঁসকপূণ ড কাজ । তারা জীসবকার তাসগয়ে িয়ল  াে সুদূর 

িাতক উপয়জলার ডভালাগঞ্জ এর পাথর ডকাোসড়য়ত । এিাড়ায সবসভন্ন শহয়র সনম ডাণ শ্রসময়কর কাজ তারা কয়র। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলাে ১১১০০০ জন মৎস্যজীবী রয়েয়ি । রবাে আয়ি জাল  ার জলা তার। বাস্তয়ব এর রয়োগ ডনই বলয়ল িয়ল । তয়ব 

রজযষ্ঠ মাস ডথয়ক কাসেডক মাস প ডন্ত িয়ল মৎস্যজীবীয়ের কঠিন সাংগ্রাম। এসমে রভাবশালীয়ের কারয়ণ জলাশয়ে মাি ধরয়ত 

পায়র না । ভরা ডমৌসুয়ম মাি ধরয়ত না পারাে মানয়বতর জীবন  াপন কয়র তারা। এ সমে তায়ের সিন্তা করয়ত হে সবকল্প 

কম ডসাংস্থায়নর। 

 

 ডজলার ডমাে জনসাংখ্যার অনুপায়ত খুব কম মানুেই ব্যবসা কয়র জীসবকা সনব ডাহ কয়র। অত্র ডজলাে ডমাে ২০১৭৫ জন ব্যবসােী 

রয়েয়ি । ব্যবসােীয়ের ব্যবসার মূল ডমৌসুম হয়লা রবশাখ মাস ডথয়ক অগ্রহােণ মাস প ডন্ত। তয়ব বিয়রর বাসক সমে ব্যবসাে 

মন্দাভাব থাকয়লও এয়কবায়র খারাপ বলা  ায়ব না।  

 

 ‘‘শুধু ডেঁয়ি থাকা’’ এই  সে হে জীবন  এর অপর নাম হয়লা সেনমজুর ।  ারা কাকোকা ডভার ডথয়ক সন্ধযা প ডন্ত মাথার ঘাম 

ডফয়ল জীবন বাঁিায়নার জন্য সাংগ্রাম কয়র তারা সমায়জর এয়কবায়র অবয়হসলত মানুে। তারা স্বাস্থযয সশক্ষা য বাসস্থানসহ অন্যান্য 

নাগসরক সুয় াগসুসবধা ডথয়ক বসঞ্চত হয়ি। তারা আসেন মাস ডথয়ক রজযষ্ট মাস প ডন্ত কয়ষ্টর ময়েই জীবন ধারন করয়লও বাকীো 

সমে কায়জর অভায়ব অনাহায়র-অধ ডাহায়র ডকান রকয়ম জীসবকা সনব ডাহ কয়র। আবার ডকউ ডকউ জীসবকার তাসগয়ে ডেয়শর সবসভন্ন 

জােগাে  িয়ল  াে। 
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২.১১ েীবন এবং েীরবকা সম্পরকযি রবপদাপন্নিা 

 

ক্রঃ 

নং 
েীরবকাসমূহ 

আপদ/ দুয়র্ যাগ সমূহ 

আগাম বন্যা ডমৌসুমী বন্যা বজ্রপাত নেী ভাঙ্গন 
কাল রবশাসখ 

ঝড় 
আয়স ডসনক 

০১ কৃসে           

০২ মৎস্য         

০৩ সেনমজুর             

০৪ ব্যবসােী          

 

২.১২ খাি র রিক আপদ ও ঝুঁরকি বন যনা 

 

সুনামগঞ্জ হাওরয়বসষ্টত নীচু ভূসম ও ডমঘালয়ের পােয়েয়শ অবসস্থত অতযন্ত দুয় ডাগ ঝুঁসকরবণ একটি ডজলা ড খানকার মানুয়ের জীবন 

জীসবকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃসে। এখায়ন উন্নেয়নর মূল রসতবন্ধকতা হল সবসভন্ন রকায়রর দুয় ডাগ। এই ডজলার রধান দুয় ডাগগুয়লা হল 

আগাম বন্যা, ডমৌসুমী বন্যা, বজ্রপাত, নেীভাঙ্গন, কালববশাখী ঝড়, আয়স ডসনক দূেণ ইতযাসে। সুনামগঞ্জ হাওরয়বসষ্টত নীচু ভূসম ও 

ডমঘালয়ের পােয়েয়শ অবসস্থত একটি সপসিয়ে পড়া অনগ্রসর ডজলা। ব্যাপক মাত্রাে আগাম বন্যা কবসলত একটি এলাকা সুনামগঞ্জ 

ডজলা। বে ডা ডমৌসুম শুরু হওোর আয়গই সীমায়ন্তর ওপার ডথয়ক ডনয়ম আসা পাহাসড় ঢয়ল মুলতঃ সুনামগয়ঞ্জ আগাম বন্যার সৃসষ্ট হে। 

রিত্র মায়সর ডশয়ের সেয়ক অথবা রবশাখ মায়সর রথম সেয়ক সাধারণতঃ আগাম বন্যা সাংগঠিত হয়ে থায়ক। রকৃতপয়ক্ষ, অসত 

বৃসষ্টপায়তর ফয়ল ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢল তাসহরপুয়রর সকাংশী নেী দু’ভায়গ সবভক্ত হয়ে (সকাংশী ও রসক্ত নেী)য েলুরার িলসত নেী এবাং 

িাতয়কর  াদুকাো নেী সেয়ে সপোইন নেী হয়ে সুরমা নেীয়ত রয়বশ কয়র মূলতঃ সুনামগয়ঞ্জ আগাম বন্যার সৃসষ্ট কয়র। এয়ত অত্র 

ডজলার সবসভন্ন হাওয়রর ডবায়রা ফসল নষ্ট হে। অত্র ডজলা ব্যাপক মাত্রাে ডমৌসুমী বন্যা কবসলত একটি ডজলা। ডমঘালয়ের পাহাড়ী ঢল ও 

রিন্ড বৃসষ্টপায়তর ফয়ল আোঢ় মাস হয়ত ভাদ্র মাস প ডন্ত এ ডজলাে ডমৌসুমী বন্যা হে। বে ডাকায়ল পুয়রা এলাকা পাসনয়ত রথ রথ কয়র। 

তখন দূর ডথয়ক ডেখয়ল এয়ককটি গ্রাময়ক কচুরী পানার ময়তা ময়ন হে। এসমে হাওয়র বাতায়সর কারয়ণ ডঢউয়ের (আফাল) সৃসষ্ট হে। 

এয়ত ঘরবাসড়য রাস্তাঘােয ব্রীজয কালভাে ডয পশু সপৃকেয সশক্ষা রসতষ্ঠানয ধমীে রসতষ্ঠানয গািপালা ও ডবরীবাধ ক্ষসতগ্রস্ত হে। এিাড়ায 

ডনৌকাডসবয়তও রাণহাণী ঘয়ে। সুনামগঞ্জ ডজলা ডমঘালয়ের সসন্নকয়ে ও হাওর অধুযসেত হওোে বজ্রপায়ত এখায়ন রসতবির অয়নক 

মানুে মারা  াে। পাহাসড় ঢলয ডবামা ডমসশন সেয়ে অবায়ধ বাসল ও পাথর উয়িালন ও সুরমা নেীর পাড় হয়ত অসতসরক্ত কায়লা মাটি 

(জ্বালানী সহয়সয়ব ব্যবহায়রর জন্য) উয়িালয়নর কারয়ণ মূলতঃ অত্র ডজলাে নেী ভাঙ্গন ডবয়ড় িয়লয়ি। এ ডজলার জামালগঞ্জ, সবেম্ভরপুর 

ও ডোোরা বাজার উপয়জলাে সাধারণতঃ নেী ভাঙ্গন ডেখা  াে। এ ডজলাে নেীভাঙ্গন সাধারণতঃ আোঢ় মাস হয়ত ডপৌে মাস প ডন্ত 

হয়লও কাসতডক মাস হয়ত রিত্র মাস প ডন্ত নেী ভাঙ্গন ডবশী হয়ে থায়ক। এিাড়ায আোঢ় মাস হয়ত আসেন মাস প ডন্ত অল্প পসরমায়ণ নেী 

ভাঙ্গন ডেখা  াে। এর ফয়ল এলাকার বাসড়ঘরয রাস্তাঘােয বীজতলায ফসয়লর জসময সশক্ষা রসতষ্ঠানয গািপালা ইতযাসে ক্ষরিগ্রস্থ হে। 

সুনামগঞ্জ ডজলাে আয়স ডসনক দূেণ রয়েয়ি। দূেয়ণর মাত্রা ৫০ সপসপসব’র উপয়র। এ-এলাকাে অগভীর নলকূপগুয়লায়ত মাত্রাসতসরক্ত 

আয়স ডসনক ও আেরন থাকাে তা মানুয়ের খাওোর কায়জ ব্যবহায়রর অনুপয় াগী। রিত্র-রবশাখ মায়স এলাকার পাসনর স্তর সনয়ি ডনয়ম 

 াওোয়ত অগভীর নলকূপগুয়লায়ত পাসন পাওো  াে না এবাং গভীর নলকূপগুয়লায়ত পাসন উলায়ত খুবই কষ্ট হে। সবয়িয়ে ডবসশ 

আয়সসনক দূেণ পসরলসক্ষত হে বে ডার পূব ডবতী সময়ে  ার মাত্রা হয়লা ২০০ সপসপসব এবাং সব ডসনম্ন পসরলসক্ষত হে বে ডাকায়ল  ার মাত্রা 

হয়লা ৫০ সপসপসব। আশাংকা করা হয়ি অদূর ভসবষ্যয়ত গভীর নলকূপগুয়লায়তও আয়স ডসনকয আেরনমুক্ত সুয়পে পাসন পাওো  ায়ব না। 

বাাংলায়েশ জনস্বাস্থয রয়কৌশল অসধেপ্তরয সুনামগঞ্জ কর্তডক জরীয়পর ফলাফয়ল ডেখা  ােয ডজলার ৩৪০৩৪ টি নলকূয়পর ময়ে ৪৫৯৬ টি 

নলকূয়প আয়স ডসনক পাওো সগয়েয়ি।  ার শতকরা হার হল ১৩.৫০।  সেও এ ডজলাে ডকান আয়স ডসনয়কাসসস ডরায়গর রদুভডাব ডেখা 

 ােসন তথাসপ বতডমান জরীয়পর ফলাফল ভসবষ্যয়ত উয়দ্বয়গর কারণ হয়ত পায়র।   

 

আপদসমূহ 
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আগাম বন্যা ■  ■ ■ ■  ■ ■  ■  
ডমৌসুমী বন্যা ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■  ■ 
বজ্রপাত   ■        ■ 
নেী ভাঙ্গন ■ ■ ■  ■  ■  ■ ■ ■ 
কাল রবশাখী ঝড় ■ ■ ■    ■ ■ ■  ■ 
আয়স ডসনক দূেণ        ■   ■ 
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ডজলার রধান দুয় ডাগগুয়লা হল আগাম বন্যা, ডমৌসুমী বন্যা, বজ্রপাত, নেীভাঙ্গন, কালববশাখী ঝড়, আয়স ডসনক দূেণ ইতযাসে। এসব 

দুয় ডায়গর মােয়ম মূলতঃ সবসভন্ন সামাসজক উপাোন ড মনয ফসলয গািপালায পশুসপৃকেয মৎস্যসপৃকেয রাস্তাঘােয ব্রীজয কালভাে ডয সশক্ষা 

রসতষ্ঠানয স্বাস্থযয আশ্রেয়কন্দ্রয বীজতলা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ে থায়ক। উপয়রাক্ত আপে দ্বারা সবসভন্ন সামাসজক উপাোয়নর উপয়জলাসভসিক 

ঝুঁসকসমূহ সনয়ম্ন বণ ডনা করা হলঃ 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে ১১৩৭৯ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ২৪৮২ ডহক্টর জসমর ফসলাসে 

(আাংসশক), ১০৭ টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ২৫৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৪০ সকঃসমঃ রাস্তা, ১০ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ২৫ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ১৪ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৫০ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর 

ফয়ল ১৯৫৩২ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে ১৬৬২১ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৫১১২ ডহক্টর জসমর ফসলাসে 

(আাংসশক), ৫৭০ টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ১৬৬২ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৩৩ সকঃসমঃ রাস্তা, ২২ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১৫ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান, ২২ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১২০ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। 

এর ফয়ল ১৪৬৭২ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে ১১৫১৯ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৬৯৭ ডহক্টর জসমর ফসলাসে 

(আাংসশক), ৫৫ টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ১৮০ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ২২ সকঃসমঃ রাস্তা, ৮ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১০ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ১২ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৭০ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর 

ফয়ল ১৫১৭৯ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে ২৫৬৩৯ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৩৬৮ ডহক্টর জসমর ফসলাসে 

(আাংসশক), ৫৭৭১ টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ৫১০ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৮০ সকঃসমঃ রাস্তা, ১৭ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৪২ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ৬২ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ২০ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৪৪ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর 

ফয়ল ১২৩৪১ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে ১৫১৩২ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ১৪৩৭ ডহক্টর জসমর ফসলাসে 

(আাংসশক), ৫২ টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ৩২৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৬২ সকঃসমঃ রাস্তা, ৫ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ২০ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ২২ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৬৭ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর 

ফয়ল ১৮১২০ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে ৩২৪৩ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ১৭৯২ ডহক্টর জসমর ফসলাসে 

(আাংসশক), ১৩৪৫ টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ৬৭৬ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৩৮ সকঃসমঃ রাস্তা, ৯ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১৮ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ২৪ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ৭০ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল 

৯১৬৮ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে ৬৯৪৬ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৭৮৬ ডহক্টর জসমর ফসলাসে 

(আাংসশক), ৭৫ টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ৪৫২ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৩৪ সকঃসমঃ রাস্তা, ১৭ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১৯ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ২৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৫৫ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর 

ফয়ল ১০১৮০ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে ২৩৬৭০ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৩৫২ ডহক্টর জসমর ফসলাসে 

(আাংসশক), ২৫৫২ টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ১১৭৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৯৩ সকঃসমঃ রাস্তা, ৪৫ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৪০ টি 
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সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ২৩ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৮৯ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। 

এর ফয়ল ২৩২৪০ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে ১০২১১ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ৬৬৭ ডহক্টর জসমর ফসলাসে 

(আাংসশক), ৩০৭ টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ১৩৫৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৬০ সকঃসমঃ রাস্তা, ৮ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৭ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ১২ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৪ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ২৬৮ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর 

ফয়ল ১১৩৪৮ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে ৮৮৯১ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ২১০ ডহক্টর জসমর ফসলাসে 

(আাংসশক), ১৫২ টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ২০৫ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ২০ সকঃসমঃ রাস্তা, ৭ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৫ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১২২ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল 

১৬১০২ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল আগাম বন্যা হয়ল সকাংবা ২০১০ সায়লর আগাম বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে ১১৪৮৯ ডহক্টর জসমর ফসলাসে (সম্পূণ ড), ২৭০৩ ডহক্টর জসমর ফসলাসে 

(আাংসশক), ১৭০ টি ঘরবাসড় (সম্পূণ ড), ৩৫৩ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৪৫ সকঃসমঃ রাস্তা, ১৮ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১২ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ১৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৪ টি মৎস্য খামার ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৩২ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর 

ফয়ল ১৭০৭৯ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে ৩৪৫ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৪২০ টি ঘরবাসড়, ১২ সকঃসমঃ রাস্তা, 

১০ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ১২ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ১৭ টি মৎস্য খামার, ১০২ টি নলকূপ, ২০০৭ টি 

পােখানা, ৩৫০ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৫৩ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ৭৩৭১ কৃেক পসরবার 

রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে ১২০০২ টি ঘরবাসড়, ১৫ সকঃসমঃ রাস্তা, ৫৮ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১৫ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ৩০ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ১৩২ টি নলকূপ, ১৩৮৯ টি পােখানা, ৫০০১ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 

পায়র এবাং ১২০ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ৫১১৮ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত 

ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে ২০৯ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ২৯৫ টি ঘরবাসড়, ১০ সকঃসমঃ রাস্তা, ১৪ 

সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ১০ টি মৎস্য খামার, ৫৫ টি নলকূপ, ৪৮৮ টি পােখানা, ২৭৯ 

টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৮২ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ৮৫৫৬ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং 

পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে ২৩৫ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ১৫৬ টি ঘরবাসড়, ২২ সকঃসমঃ রাস্তা, ১৫ 

সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ৫২ টি নলকূপ, ১১২৬ টি পােখানা, ১২০ 

টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ২৩৫ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১০১২০ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং 

পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে ২৭০ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ১৮২ টি ঘরবাসড়, ১২ সকঃসমঃ রাস্তা, 

৫ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৩ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ৭৬ টি নলকূপ, ৫৫৭ টি পােখানা, ১৪৪ 

টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১০৩ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ৫৭২৮ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং 

পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 
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 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে ২০৬ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৩৫৯ টি ঘরবাসড়, ৬ সকঃসমঃ রাস্তা, ২০ 

সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ১৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার, ৪০২ টি নলকূপ, ১৯৮০ টি পােখানা, 

২৮৭ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৬৫ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১০০৯৫ কৃেক পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে ২৫০ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৫৫১ টি ঘরবাসড়, ১৮ সকঃসমঃ রাস্তা, 

১৫ সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৯ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ২১ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ২ টি মৎস্য খামার, ৯৯ টি নলকূপ, ৭৫৫ টি পােখানা, 

১৭২ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৯৬ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১২১২৭ কৃেক পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে ৩১০৭ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৮০৭ টি ঘরবাসড়, ৪৮ সকঃসমঃ রাস্তা, ৫৯ 

সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ২৬ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৫৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৫ টি মৎস্য খামার, ২১৫ টি নলকূপ, ৯৩২ টি পােখানা, 

৮১২ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ২৫৭ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১৬০৭৬ কৃেক পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে ৪৮৯ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ২১২ টি ঘরবাসড়, ২৮ সকঃসমঃ রাস্তা, ৩৭ 

সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ১৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ২৪ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৮ টি মৎস্য খামার, ৮৩ টি নলকূপ, ৩৮৭ টি পােখানা, 

৩১৪ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ১৮৯ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ৯৯৮০ কৃেক পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে ২৯৬ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৩৩০ টি ঘরবাসড়, ৫ সকঃসমঃ রাস্তা, ১০ 

সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৪ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৩ টি মৎস্য খামার, ৪৯ টি নলকূপ, ২২৩ টি পােখানা, ১৫০৭ 

টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ৯৮ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ১১০২১ কৃেক পসরবার রতযক্ষ এবাং 

পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 রবল বে ডণ ও ডমঘালয়ের পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডমৌসুমী বন্যা হয়ল সকাংবা ২০০৪ সায়লর ডমৌসুমী বন্যার ময়তা বন্যা আঘাত 

হানয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে ৬১৬ ডহক্টর জসমর আমন ফসল, ৫৮৩১ টি ঘরবাসড়, ৮২ সকঃসমঃ রাস্তা, ৩৪ 

সকঃসমঃ ডবড়ীবাঁধ, ৪৭ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৬৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ২১ টি মৎস্য খামার, ৯৫ টি নলকূপ, ৪৮৮ টি পােখানা, 

৫৫৩ টি গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং ৩৭৮ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। এর ফয়ল ৬০৩১ কৃেক পসরবার রতযক্ষ 

এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ৬ জন মানুে এবাং ৩৫ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। 

 ার ফয়ল ২৯৬ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি।  

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ১৮ জন মানুে এবাং ৬৫ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার ফয়ল 

৪০৭ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ২৫ জন মানুে এবাং ৪৪ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার ফয়ল 

৩৫৭ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ২৪ জন মানুে এবাং ৭৯ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার 

ফয়ল ৩০২ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ৭ জন মানুে এবাং ৪৮ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। 

 ার ফয়ল ২০৫ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 
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 সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ১২ জন মানুে এবাং ৪৩ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার 

ফয়ল ৩৩৩ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ১৭ জন মানুে এবাং ৫৬ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র। 

 ার ফয়ল ১৭৬ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ২৩ জন মানুে এবাং ৫৪ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার 

ফয়ল ৪০৪ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ১৫ জন মানুে এবাং ৩৫ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার ফয়ল 

১৭১ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ৯ জন মানুে এবাং ৩৭ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার 

ফয়ল ১৮২ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে ভসবষ্যয়ত বজ্রপায়ত ১৮ জন মানুে এবাং ৪৯ টি গবাসে পশু মারা ড য়ত পায়র।  ার 

ফয়ল ২০৭ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 পাহাসড় ঢলয ডবামা ডমসশন সেয়ে অবায়ধ বাসল ও পাথর উয়িালন ও সুরমা নেীর পাড় হয়ত অসতসরক্ত কায়লা মাটি (জ্বালানী 

সহয়সয়ব ব্যবহায়রর জন্য) উয়িালয়নর কারয়ণ এ ডজলাে ভসবষ্যয়ত নেীভাঙ্গয়নর ব্যাপকতা ও ক্ষেক্ষসত আয়রা বৃসদ্ধ পাওোর 

সম্ভাবনা রয়েয়ি। এয়ত জামালগঞ্জ উপয়জলার ১২০ টি বসতসভোয ৩ সক.সম. রাস্তা এবাং ৪৯ ডহক্টর ফসলী জসম, ১৭ টি 

টিউবওয়েলয ১৬ টি পােখানা এবাং ১০৪ টি গািপালা নেীগয়ভ ড সবলীন হয়ে ড য়ত পায়র।  ার ফয়ল ৯০৫ পসরবার রতযক্ষ এবাং 

পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

 সবেম্ভরপুর উপয়জলার সলুকাবাে ইউসনেয়নর েলুরা গ্রায়ম অব্যাহত নেীভাঙ্গয়নর ফয়ল ২০০ টি বসতসভোয ২ সক.সম. রাস্তা 

এবাং ১৪০ ডহক্টর ফসলী জসম, ২৫ টি টিউবওয়েলয ১৪৫ টি পােখানা এবাং ১৪৭ টি গািপালা নেীগয়ভ ড সবলীন হয়ে ড য়ত 

পায়র। এয়ত ৮৭১ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি।  

 

 ভসবষ্যয়ত পাহাসড় ঢয়লর ফয়ল ডোোরাবাজার উপয়জলাে অব্যাহত নেীভাঙ্গয়নর ফয়ল ১৫৬ টি বসতসভোয ৫ সক.সম. রাস্তা 

এবাং ৪২ ডহক্টর ফসলী জসম, ৪৫ টি টিউবওয়েলয ১২২ টি পােখানা এবাং ১০৭ টি গািপালা নেীগয়ভ ড সবলীন হয়ে ড য়ত পায়র। 

এয়ত ১০৭৫ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

    

 সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল 

সকাংবা ২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ২৮ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৭৩ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৫ 

টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৮ টি সবদুযয়তর খুটি, ৩৯ টি গািপালা, ও ১৮২ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর 

ফয়ল ৬১৬৪ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা ২০১০ 

সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ১২০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৫১০ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৮ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান, ৯ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৯ টি সবদুযয়তর খুটি, ১৮৪ টি গািপালা, ও ১৪০ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর ফয়ল 

৪৩৫২ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা 

২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ৪৯ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ২৫ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৫ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৪ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৫ টি সবদুযয়তর খুটি, ১২২ টি গািপালা, ও ১৩৬ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর 

ফয়ল ৮৬০১ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা 

২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ২৮ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৫৬ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৫ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৬ টি সবদুযয়তর খুটি, ১০২ টি গািপালা, ও ২৯৫ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর 

ফয়ল ৭৩০৫ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 
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 সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল 

সকাংবা ২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ২৬ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৪৫ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ২ 

টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ১০ টি সবদুযয়তর খুটি, ৯২ টি গািপালা, ও ২২২ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

এর ফয়ল ৬৩৬২ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা 

২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ৪০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ১৫৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৫ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৩ টি সবদুযয়তর খুটি, ২০৭ টি গািপালা, ও ২৭৫ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর 

ফয়ল ৭১১৯ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল 

সকাংবা ২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ৮৫ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ২০৮ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), 

৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ১০ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৮ টি সবদুযয়তর খুটি, ২১৭ টি গািপালা, ও ৩১৫ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 

পায়র। এর ফয়ল ৯৮৮৭ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা 

২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ১১৪০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৭৫০৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ১৮ 

টি সশক্ষা রসতষ্ঠান, ১৪ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৪৭ টি সবদুযয়তর খুটি, ১৫৪ টি গািপালা, ও ১৬৬ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

এর ফয়ল ১০৫৭৬ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা 

২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ৪৯ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ১০৫ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৫ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান, ১৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৭ টি সবদুযয়তর খুটি, ১৭০ টি গািপালা, ও ২৩৬ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর 

ফয়ল ৮৬০৭ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা 

২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ২৮ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ৭৭ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৫ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৩ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৫ টি সবদুযয়তর খুটি, ৮৮ টি গািপালা, ও ১৭৮ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর 

ফয়ল ৭০২৮ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে জলবায়ু পসরবতডন ও ডমৌসুমী বায়ুর রভায়ব ভসবষ্যয়ত কালববশাখী ঝড় হয়ল সকাংবা 

২০১০ সায়লর কালববশাখী ঝয়ড়র ময়তা আঘাত হানয়ল ৫৪ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল, ১৪৩ টি ঘরবাসড় (আাংসশক), ৩ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান, ৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান, ৩ টি সবদুযয়তর খুটি, ৪১৬ টি গািপালা, ও ২২২ টি পােখানা ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এর 

ফয়ল ৭৯৯০ পসরবার রতযক্ষ এবাং পয়রাক্ষভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর রভায়ব ভসবষ্যয়ত অত্র ডজলাে আয়স ডসনক দূেণ আয়রা বাড়য়ত পায়র এবাং এর ব্যাপকতাও বৃসদ্ধ পাওোর 

সম্ভাবনা রয়েয়ি। ফয়ল সুনামগঞ্জ ডজলার মানুে আয়স ডসনয়কাসসস ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র।  

 

২.১৩ েলবায়ু পরিবিযন এবং িাি সম্ভাব্য প্র াব 

 

খািসমূহ বন যনা 

কৃসে 

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র ডজলাে ঘন ঘন আগাম বন্যায ডমৌসুমী বন্যায নেী ভাঙ্গনয 

কালববশাখী ঝড় ইতযাসে আঘাত হানয়ত পায়র এবাং এর ব্যাপকতাও বৃসদ্ধ ডপয়ত পায়র। এয়ত কৃসেখায়তর 

ব্যাপক ক্ষসত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। এসমে ডগা-খায়যর ব্যাপক সাংকে ডেখা সেয়ত পায়রয সেনমজুরয়ের 

কম ডসাংস্থায়নর সুয় াগ আয়রা কয়ম আসয়ত পায়র এবাং ব্যবসায়ে মন্দা ডেখা সেয়ত পায়র। জলবায়ু 

পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলাে সবসভন্ন দুয় ডায়গ উপয়জলাসভসিক কৃসেখায়তর ড রূপ ক্ষেক্ষসত 

হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি তা সনম্নরূপঃ 

 

সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১১৩৭৯ 
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খািসমূহ বন যনা 

ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ২৪৮২ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য ডমৌসুমী বন্যাে রাে 

৩৪৫ ডহক্টর জসমর আমন ফসল এবাং কালববশাখী ঝয়ড় রাে ২৮ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 

পায়র। ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র উপয়জলাে ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন 

ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

শাো উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১৬৬২১ ডহক্টর 

জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ৫১১২ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক) এবাং কালববশাখী ঝয়ড় রাে 

১২০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র 

উপয়জলাে ডবায়রা উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

সেরাই উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১১৫১৯ ডহক্টর 

জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ৬৯৭ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য ডমৌসুমী বন্যাে রাে ২০৯ ডহক্টর 

জসমর আমন ফসল এবাং কালববশাখী ঝয়ড় রাে ৪৯ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র উপয়জলাে ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন 

ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

জামালগঞ্জ উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে আগাম বন্যাে ২৫৬৩৯ 

ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ৩৬৮ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য ডমৌসুমী বন্যাে রাে 

২৩৫ ডহক্টর জসমর আমন ফসলয কালববশাখী ঝয়ড় রাে ২৮ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল এবাং নেীভাঙ্গয়ন 

রাে ৪৯ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত 

অত্র উপয়জলাে  ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১৫১৩২ 

ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ১৪৩৭ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য ডমৌসুমী বন্যাে রাে 

২৭০ ডহক্টর জসমর আমন ফসল এবাং কালববশাখী ঝয়ড় রাে ২৬ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 

পায়র। ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র উপয়জলাে  ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন 

ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

সবেম্ভরপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৩২৪৩ ডহক্টর 

জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ১৭৯২ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য ডমৌসুমী বন্যাে রাে ২০৬ 

ডহক্টর জসমর আমন ফসলয কালববশাখী ঝয়ড় রাে ৪০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল এবাং নেীভাঙ্গয়ন রাে 

১৪০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র 

উপয়জলাে  ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

ডোোরাবাজার উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৭৯৪৬ 

ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ৭৮৬ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য ডমৌসুমী বন্যাে রাে ২৫০ 

ডহক্টর জসমর আমন ফসলয কালববশাখী ঝয়ড় রাে ৮৫ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল এবাং নেীভাঙ্গয়ন রাে 

৪২ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র 

উপয়জলাে ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

ধম ডপাশা উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে আগাম বন্যাে ২৩৬৭০ ডহক্টর 

জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ৩৫২ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য ডমৌসুমী বন্যাে রাে ৩১০৭ 

ডহক্টর জসমর আমন ফসল এবাং কালববশাখী ঝয়ড় রাে ১১৪০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 
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পায়র। ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র উপয়জলাে ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন 

ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

িাতক উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১০২১১ ডহক্টর 

জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ৬৬৭ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য ডমৌসুমী বন্যাে রাে ৪৮৯ ডহক্টর 

জসমর আমন ফসল এবাং কালববশাখী ঝয়ড় রাে ৪৯ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র উপয়জলাে ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন 

ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

জগন্নাথপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৮৮৯১ ডহক্টর 

জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ২১০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য ডমৌসুমী বন্যাে রাে ২৯৬ ডহক্টর 

জসমর আমন ফসল এবাং কালববশাখী ঝয়ড় রাে ২৮ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র উপয়জলাে ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন 

ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

তাসহরপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১১৪৮৯ ডহক্টর 

জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ২৭০৩ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য ডমৌসুমী বন্যাে রাে ৬১৬ 

ডহক্টর জসমর আমন ফসল এবাং কালববশাখী ঝয়ড় রাে ৫৪ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 

পায়র। ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র উপয়জলাে ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন 

ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

মৎস্য 

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলাে ঘন ঘন আগাম বন্যা আঘাত হানয়ত পায়র এবাং এর 

ব্যাপকতাও বৃসদ্ধ ডপয়ত পায়র। এয়ত মৎস্য সপৃকয়ের  ব্যাপক ক্ষসত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি।  শীতকায়ল 

খালসবল ডসয়ি মাি ধরা এবাং বে ডার শুরুয়ত ডকানা জাল অথবা কায়রন্ট জাল সেয়ে মায়ির ডপানা ধরার ফয়ল 

অত্র ডজলাে মাি উৎপােন মারা্মকভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। আবার জাল  ার জলা তার এ ডিাগান 

রিসলত থাকয়লও এয়ত ডজয়লয়ের রয়বয়শাসধকার সীসমত। সুনামগঞ্জ ডজলাে মায়ির অভোশ্রম নষ্ট হয়ি  া 

ভসবষ্যয়ত আয়রা ব্যাপক আকার ধারণ করয়ত পায়র। এয়ত মায়ির উৎপােন হ্রাস পাওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

শুধু তাই নে এর ফয়ল মায়ির বৃসদ্ধও কম হয়ত পায়র। জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ 

ডজলাে সবসভন্ন দুয় ডায়গ উপয়জলাসভসিক মৎস্যসপৃকয়ের ড রূপ ক্ষেক্ষসত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি তা 

সনম্নরূপঃ 

 

সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৫ টি এবাং 

ডমৌসুমী বন্যাে ১৭ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত 

পায়র।  

 

শাো উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৩ টি এবাং ডমৌসুমী 

বন্যাে ৫ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র।  

 

সেরাই উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে আগাম বন্যাে ২ টি এবাং ডমৌসুমী 

বন্যাে ১০ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র।  

 

জামালগঞ্জ উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে আগাম বন্যাে ২০ টি এবাং 

ডমৌসুমী বন্যাে ৫ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত 
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পায়র।  

 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে আগাম বন্যাে ২ টি 

এবাং ডমৌসুমী বন্যাে ৫ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত 

পায়র।  

 

সবেম্ভরপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৩ টি এবাং 

ডমৌসুমী বন্যাে ২ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত 

পায়র।  

 

ডোোরাবাজার উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৫ টি এবাং 

ডমৌসুমী বন্যাে ২ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত 

পায়র।  

 

ধম ডপাশা উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে আগাম বন্যাে ২৩ টি এবাং 

ডমৌসুমী বন্যাে ৫ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত 

পায়র।  

 

িাতক উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৪ টি এবাং ডমৌসুমী 

বন্যাে ৮ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র।  

 

জগন্নাথপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ২ টি এবাং 

ডমৌসুমী বন্যাে ৩ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত 

পায়র।  

 

তাসহরপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৪ টি এবাং 

ডমৌসুমী বন্যাে ২১ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত 

পায়র।  

 

গািপালা জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল সবসভন্ন দুয় ডাগয ড মনয ডমৌসুমী বন্যায নেী ভাঙ্গনয কালববশাখী ঝড় ইতযাসে ঘন 

ঘন হয়ত পায়র এবাং এর ব্যাপকতাও বৃসদ্ধ ডপয়ত পায়র। এয়ত গািপালার ব্যাপক ক্ষসত হওোর সম্ভাবনা 

রয়েয়ি। জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র ডজলাে সবসভন্ন দুয় ডায়গ উপয়জলাসভসিক গািপালার 

ড রূপ ক্ষেক্ষসত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি তা সনম্নরূপঃ 

 

সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৩৫০ টি 

গাি এবাং কালববশাখী ঝয়ড় ৩৯ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

শাো উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৫০০১ টি গাি এবাং 

কালববশাখী ঝয়ড় ১৮৪ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

সেরাই উপয়জলা  
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জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ২৭৯ টি গাি এবাং 

কালববশাখী ঝয়ড় ১২২ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

জামালগঞ্জ উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ১২০ টি 

গািয কালববশাখী ঝয়ড় ১০২ টি গাি এবাং নেীভাঙ্গয়ন ১০৪ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ১৪৬ টি 

গাি এবাং কালববশাখী ঝয়ড় ৯২ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

সবেম্ভরপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ২৮৭ টি গািয 

কালববশাখী ঝয়ড় ২০৭ টি গাি এবাং নেীভাঙ্গয়ন ১৪৭ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

ডোোরাবাজার উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ১৭২ টি 

গািয কালববশাখী ঝয়ড় ১২১৭ টি গাি এবাং নেীভাঙ্গয়ন ১০৭ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

ধম ডপাশা উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৮১২ টি গাি 

এবাং কালববশাখী ঝয়ড় ১৪৫ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

িাতক উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৩১৪ টি গাি এবাং 

কালববশাখী ঝয়ড় ১৭০ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

জগন্নাথপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ১৫০৭ টি গাি 

এবাং কালববশাখী ঝয়ড় ৮৮ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

তাসহরপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৫৫৩ টি গাি 

এবাং কালববশাখী ঝয়ড় ৪১৬ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

স্বাস্থয জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলাে ঘন ঘন আগাম বন্যা ও ডমৌসুমী বন্যা আঘাত হানয়ত 

পায়র এবাং এর ব্যাপকতাও বৃসদ্ধ ডপয়ত পায়র। এয়ত স্বাস্থযখাত নানাভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি 

অথ ডাৎ সবসভন্ন ধরয়নর ডরায়গর রাদুভ ডাব ডেখা সেয়ত পায়র। এিাড়ায কালববশাখী ঝড় ও বজ্রপায়তর ফয়ল 

মানুে আহত হে এবাং রাণহানী ঘেয়ত পায়র। জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র ডজলাে সবসভন্ন 

দুয় ডায়গ উপয়জলাসভসিক স্বাস্থযখায়তর ড রূপ ক্ষেক্ষসত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি তা সনম্নরূপঃ 

 

সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে আগাম বন্যাে জমাট 

২৭৯০২৯ েনসংখ্যাি ময়ধ্য ১% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে 

৩.৫% জলাক ডােরিো, ১% সশশু সনউয়মাসনোয ১.৫% জলাক টাইিয়েড, ১.২% জলাক আমাশে, ১.৭% 

জলাক িম ডয়রাগ এবং ২% জলাক  াইিাসেরনি ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র 

উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

শাো উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে আগাম বন্যাে জমাট ১১৩৭৪৩ 
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েনসংখ্যাি ময়ধ্য ১.২% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে ২% জলাক 

ডােরিো, ১.৫% সশশু সনউয়মাসনোয ১.৩% জলাক টাইিয়েড, ১.৫% জলাক আমাশে, ১.৭% জলাক 

িম ডয়রাগ এবং ৩% জলাক  াইিাসেরনি ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র 

উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

সেরাই উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে আগাম বন্যাে জমাট ২৪৩৬৯০ 

েনসংখ্যাি ময়ধ্য ১.৮% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে ২.৫% 

জলাক ডােরিো, ১.৮% সশশু সনউয়মাসনোয ১.৪% জলাক টাইিয়েড, ২% জলাক আমাশে, ২.১% জলাক 

িম ডয়রাগ এবং ২.৮% জলাক  াইিাসেরনি ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র 

উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

জামালগঞ্জ উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে আগাম বন্যাে জমাট 

১৬৭২৬০ েনসংখ্যাি ময়ধ্য ২.১% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে 

১.৫% জলাক ডােরিো, ০.৫% সশশু সনউয়মাসনোয ১.৭% জলাক টাইিয়েড, ১.২% জলাক আমাশে, ২.৫% 

জলাক িম ডয়রাগ এবং ১.৫% জলাক  াইিাসেরনি ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র 

উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে আগাম বন্যাে জমাট 

১৮৩৮৮১ েনসংখ্যাি ময়ধ্য ২% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে 

২.৫% জলাক ডােরিো, ১% সশশু সনউয়মাসনোয ২.৭% জলাক টাইিয়েড, ১.২% জলাক আমাশে, ২.২% 

জলাক িম ডয়রাগ এবং ৩% জলাক  াইিাসেরনি ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র 

উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

সবেম্ভরপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে জমাট 

১৫৬৩৮১ েনসংখ্যাি ময়ধ্য ১.২% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে 

২.৩% জলাক ডােরিো, ১.৪% সশশু সনউয়মাসনোয ২.৫% জলাক টাইিয়েড, ৩% জলাক আমাশে, ২.৭% 

জলাক িম ডয়রাগ এবং ১.১% জলাক  াইিাসেরনি ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র 

উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

ডোোরাবাজার উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে আগাম বন্যাে জমাট 

২২৮৪৬০ েনসংখ্যাি ময়ধ্য ১.২% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে 

৩.১% জলাক ডােরিো, ২.৫% সশশু সনউয়মাসনোয ২.৭% জলাক টাইিয়েড, ২.১% জলাক আমাশে, ২.৪% 

জলাক িম ডয়রাগ এবং ১.৩% জলাক  াইিাসেরনি ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র 

উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

ধম ডপাশা উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে আগাম বন্যাে জমাট ২২৩২০২  

েনসংখ্যাি ময়ধ্য ১.৫% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে ১.২% 

জলাক ডােরিো, ২.৩% সশশু সনউয়মাসনোয ১.৮% জলাক টাইিয়েড, ১.৭% জলাক আমাশে, ২.৩% জলাক 

িম ডয়রাগ এবং ২.৭% জলাক  াইিাসেরনি ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র 

উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

িাতক উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে আগাম বন্যাে জমাট ৩৯৭৬৪২ 

েনসংখ্যাি ময়ধ্য ২.১% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে ১.৫% 
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জলাক ডােরিো, ২.৭% সশশু সনউয়মাসনোয ২.২% জলাক টাইিয়েড, ১.৯% জলাক আমাশে, ১.৭% জলাক 

িম ডয়রাগ এবং ১.০২% জলাক  াইিাসেরনি ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র 

উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

জগন্নাথপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে জমাট 

২৫৯৪৯০ েনসংখ্যাি ময়ধ্য ১.৭% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে 

২.১% জলাক ডােরিোয ২.৭% সশশু সনউয়মাসনোয ১.৩% জলাক টাইিয়েড, ১.৮% জলাক আমাশে, ১.৪% 

জলাক িম ডয়রাগ এবং ১.০৫% জলাক  াইিাসেরনি ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল 

অত্র উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

তাসহরপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে জমাট ২১৫২০০ 

েনসংখ্যাি ময়ধ্য ১.২% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে ১.৫% 

জলাক ডােরিো, ২.১% সশশু সনউয়মাসনোয ১.৩% জলাক টাইিয়েড, ২.৫% জলাক আমাশে, ২% জলাক 

িম ডয়রাগ এবং ১.৮% জলাক  াইিাসেরনি ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র 

উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

জীসবকা জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল সবসভন্ন দুয় ডাগয ড মনয আগাম বন্যায ডমৌসুমী বন্যায বজ্রপাতয নেী ভাঙ্গনয 

কালববশাখী ঝড় ইতযাসে ঘন ঘন হয়ত পায়র এবাং এর ব্যাপকতাও বৃসদ্ধ ডপয়ত পায়র। এয়ত কৃসে ও মৎস্য 

উৎপােন ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র এবাং কম ডসাংস্থায়নর সুয় াগ কয়ম আসয়ত পায়র এবাং ব্যবসায়ে মন্দা ডেখা 

সেয়ত পায়র  া মানুয়ের জীসবকার উপর ডনসতবািক রভাব ডফলয়ত পায়র। জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল 

ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলাে সবসভন্ন দুয় ডায়গ উপয়জলাসভসিক জীসবকার ড রূপ ক্ষেক্ষসত হওোর সম্ভাবনা 

রয়েয়ি তা সনম্নরূপঃ 

 

সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১৮১৩২ 

জন কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৭৫৩২ জন কৃসেজীবীয ২৫১০ জন মৎস্যজীবীয ৮০৭৫ 

জন সেনমজুর ও ৫৮৮ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৪৩২২ জন কৃসেজীবীয ২৮০৪ 

জন সেনমজুর ও ৫৭৫ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

শাো উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১৬১৩২ জন 

কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৫৫৭৯ জন কৃসেজীবীয ১৭৮৯ জন মৎস্যজীবীয ৭০৮৮ জন 

সেনমজুর ও ৩৫৩ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৩৫১২ জন কৃসেজীবীয ৮৪০ জন 

সেনমজুর ও ১৭০ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

সেরাই উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১২১৩২ জন 

কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৮০৩২ জন কৃসেজীবীয ২০৩৭ জন মৎস্যজীবীয ৪০৪৯ জন 

সেনমজুর ও ১০৩৭ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ২২৮৮ জন কৃসেজীবীয ১১৮৮ জন 

সেনমজুর ও ১৮৫ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

জামালগঞ্জ উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৯০৩২ জন 

কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৩০৪০ জন কৃসেজীবীয ১০৮৫ জন মৎস্যজীবীয ৬০১১ জন 

সেনমজুর ও ৮৮৪০ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ১৮৩২ জন কৃসেজীবীয ১৬০৭ জন 

সেনমজুর ও ৩২৯ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  
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েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৬০৭৯ 

জন কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৩১৪৯ জন কৃসেজীবীয ১২০৬ জন মৎস্যজীবীয ৪০৩১ 

জন সেনমজুর ও ৪৭০ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ২৬৩১ জন কৃসেজীবীয ৬৭৯ 

জন সেনমজুর ও ১৫৩ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

সবেম্ভরপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৭০৮৫ জন 

কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৩৮৭২ জন কৃসেজীবীয ৮৫৯ জন মৎস্যজীবীয ২০৮৫ জন 

সেনমজুর ও ২০৭ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ১২০৮ জন কৃসেজীবীয ৭১০ জন 

সেনমজুর ও ৪০ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

ডোোরাবাজার উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১১১২৭ 

জন কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৮০২২ জন কৃসেজীবীয ১২১৯ জন মৎস্যজীবীয ৩২০১ 

জন সেনমজুর ও ৪৮৫ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৩৬০০ জন কৃসেজীবীয ৭৫৩ 

জন সেনমজুর ও ১৮৮ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

ধম ডপাশা উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১১২৭২ জন 

কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৬০৮৯ জন কৃসেজীবীয ৬৮৭ জন মৎস্যজীবীয ৩৩২১ জন 

সেনমজুর ও ৩৭৫ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ১৮৮৮ জন কৃসেজীবীয ১০৭১ জন 

সেনমজুর ও ২০৫ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

িাতক উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৭০৭৯ জন 

কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ১২৮১ জন কৃসেজীবীয ২৫০৮ জন মৎস্যজীবীয ৩০২৯ জন 

সেনমজুর ও ২১৭২ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৬৮২ জন কৃসেজীবীয ৭৫৬ জন 

সেনমজুর ও ৫৮১ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

জগন্নাথপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৮০৩২ জন 

কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৩১৮৭ জন কৃসেজীবীয ১২০১ জন মৎস্যজীবীয ২৬৭৫ জন 

সেনমজুর ও ৩৫২ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ১৬০২ জন কৃসেজীবীয ৬৭১ জন 

সেনমজুর ও ২৪৫ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

তাসহরপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৬০৫১ জন 

কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ২২৫৯ জন কৃসেজীবীয ২৩৪৫ জন মৎস্যজীবীয ৪৮৭৬ জন 

সেনমজুর ও ৫৫৭ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৮৬১ জন কৃসেজীবীয ৪৭৩ জন 

সেনমজুর ও ১৭০ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

পাসন  জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল সবসভন্ন দুয় ডাগয ড মনয ডমৌসুমী বন্যায নেী ভাঙ্গন ইতযাসে ঘন ঘন হয়ত পায়র 

এবাং এর ব্যাপকতাও বৃসদ্ধ ডপয়ত পায়র। এয়ত টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায জলবায়ু 

পসরবতডয়নর ফয়ল ভূগভডস্থ পাসনর স্তর সেন সেন নীয়ি ডনয়ম  ায়ি। ফয়ল অত্র এলাকাে পানীে জয়লর সাংকে 

ডেখা সেয়ত পায়র। ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলাে সবসভন্ন দুয় ডায়গ উপয়জলাসভসিক পাসনসপৃকয়ের ড রূপ 

ক্ষেক্ষসত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি তা সনম্নরূপঃ 

  

সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ১০২ টি 
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টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ৫০২ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র এলাকাে পানীে 

জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত 

ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

শাো উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ১৩২ টি 

টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ৪০ টি টিউবওয়েল  ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র এলাকাে পানীে 

জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত 

ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

সেরাই উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৫৫ টি টিউবওয়েল 

এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ৮৭ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র এলাকাে পানীে জয়লর সাংকে 

ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত ডরায়গ আক্রান্ত 

হয়ত পায়র। 

 

জামালগঞ্জ উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৫২ টি 

টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ১৭১ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র এলাকাে পানীে 

জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত 

ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৭৬ টি 

টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ৪৯০ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র এলাকাে পানীে 

জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত 

ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

সবেম্ভরপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৪০২ টি 

টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ৩২ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র এলাকাে পানীে 

জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত 

ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

ডোোরাবাজার উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৯৯ টি 

টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ৯৫৭ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র এলাকাে পানীে 

জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত 

ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

ধম ডপাশা উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ২১৫ টি 

টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ১২৯৯ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র এলাকাে পানীে 

জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত 

ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

িাতক উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৮৩ টি 

টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ১২০২ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র এলাকাে পানীে 

জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত 
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ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

জগন্নাথপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৪৯ টি 

টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ১০ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র এলাকাে পানীে 

জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত 

ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

তাসহরপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৯৫ টি 

টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ১৫ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র এলাকাে পানীে 

জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত 

ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র।   

 

অবকালায়মা জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল সুনামগঞ্জ ডজলাে সবসভন্ন দুয় ডাগয ড মনয আগাম বন্যায ডমৌসুমী বন্যায নেী 

ভাঙ্গনয কালববশাখী ঝড় ইতযাসে ঘন ঘন হয়ত পায়র এবাং এর ব্যাপকতাও বৃসদ্ধ ডপয়ত পায়র। এয়ত সবসভন্ন 

ধরয়নর অবকালায়মা ড মন রাস্তাঘােয ডবরীবাঁধয ব্রীজয কালভাে ডয সশক্ষা ও ধমীে রসতষ্ঠানয বাসস্থান ইতযাসে 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ভসবষ্যয়ত ইহা আয়রা ব্যাপক আকার ধারন করয়ত পায়র। ভসবষ্যয়ত অত্র ডজলাে 

সবসভন্ন দুয় ডায়গ উপয়জলাসভসিক ড রূপ ক্ষেক্ষসত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি তা সনম্নরূপঃ 

 

সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১০ 

সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ৪০ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ১০৭ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ২৫৭ টি বাসড়ঘর (আাংসশক)য 

২৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ১৪ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ১০ সকয়লাসমোর 

ডবরীবাঁধয ১২ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৪২০ টি বাসড়ঘরয ৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ১২ টি ধমীে রসতষ্ঠান 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৭৩ টি বাসড়ঘরয ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৮ টি 

সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

শাো উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে আগাম বন্যাে ২২ সকয়লাসমোর 

ডবসরবাঁধয ৩৩ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৫৭০ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ১৬৬২ টি বাসড়ঘর (আাংসশক)য ১৫ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ২২ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৫৮ সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয 

১৫ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ১২০০২ টি বাসড়ঘরয ১৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৩০ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত 

হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৫১০ টি বাসড়ঘরয ৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ৯ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৯ টি সবদুযয়তর 

খুটি ও তার ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

সেরাই উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৮ সকয়লাসমোর 

ডবসরবাঁধয ২২ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৫৫ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ১৮০ টি বাসড়ঘর (আাংসশক)য ১০ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান ও ১২ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ১৪ সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয ১০ 

সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ২৯৫ টি বাসড়ঘরয ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

কালববশাখী ঝয়ড় ২৫ টি বাসড়ঘরয ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ৪ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৫ টি সবদুযয়তর খুটি ও তার 

ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

জামালগঞ্জ উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১৭ 

সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ৮০ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৫৭৭১ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ৫১০ টি বাসড়ঘর 

(আাংসশক)য ৪২ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৬২ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ১৫ 

সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয ২২ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ১৫৬ টি বাসড়ঘরয ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৭ টি ধমীে 

রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৫৬ টি বাসড়ঘরয ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ৭ টি ধমীে 
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রসতষ্ঠানয ৬ টি সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায নেীভাঙ্গয়ন ৩ সকয়লাসমোর 

রাস্তাঘাে ও ১২০ টি বাসড়ঘর ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৫ 

সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ৬২ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৫২ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ৩২৭ টি বাসড়ঘর (আাংসশক)য 

২০ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ২৪ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৫ সকয়লাসমোর 

ডবরীবাঁধয ১২ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ১৮২ টি বাসড়ঘরয ৩ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৪৫ টি বাসড়ঘরয ২ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ৫ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ১০ টি 

সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

সবেম্ভরপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৯ 

সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ৩৮ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৩৪৫ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ৬৭৬ টি বাসড়ঘর 

(আাংসশক)য ১৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ২৪ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ২০ 

সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয ৬ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৩৫৯ টি বাসড়ঘরয ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ১৫ টি ধমীে 

রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ১৫৭ টি বাসড়ঘরয ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ৭ টি ধমীে 

রসতষ্ঠানয ৩ টি সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায নেীভাঙ্গয়ন ২ সকয়লাসমোর 

রাস্তাঘাে ও ২০০ টি বাসড়ঘর ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

ডোোরাবাজার উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১৭ 

সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ৩৪ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৭৫ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ৪৫২ টি বাসড়ঘর (আাংসশক)য 

১৯ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ২৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ১৫ সকয়লাসমোর 

ডবরীবাঁধয ১৮ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৫৫১ টি বাসড়ঘরয ৯ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ২১ টি ধমীে রসতষ্ঠান 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ২০৮ টি বাসড়ঘরয ৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয১০ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৮ টি 

সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায নেীভাঙ্গয়ন ৫ সকয়লাসমোর রাস্তাঘাে ও ১৫৬ 

টি বাসড়ঘর ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

ধম ডপাশা উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৪৫ সকয়লাসমোর 

ডবসরবাঁধয ৯৩ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ২৫৫২ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ১১৭৭ টি বাসড়ঘর (আাংসশক)য ৪০ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৫৯ সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয ৪৮ 

সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৮০৭ টি বাসড়ঘরয ২৬ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৫৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 

পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৭৫০৭ টি বাসড়ঘরয ১৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ১৪ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৪৭ টি সবদুযয়তর 

খুটি ও তার ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

িাতক উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৮ সকয়লাসমোর 

ডবসরবাঁধয ৬০ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৩০৭ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ১৩৫৭ টি বাসড়ঘর (আাংসশক)য ৭ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান ও ১২ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৩৭ সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয ২৮ 

সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ২১২ টি বাসড়ঘরয ১৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৩৪ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 

পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ১০৫ টি বাসড়ঘরয ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ১৫ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৭ টি সবদুযয়তর খুটি 

ও তার ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

জগন্নাথপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৭ 

সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ২০ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ১৫২ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ২০৫ টি বাসড়ঘর (আাংসশক)য 

৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ১০ সকয়লাসমোর 

ডবরীবাঁধয ৫ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৩৩০ টি বাসড়ঘরয ৪ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান 
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ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৭৭ টি বাসড়ঘরয ৭ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ৩ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৫ টি 

সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

তাসহরপুর উপয়জলা  

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১৮ 

সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ৪৫ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ১৭০ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ৩৫৩ টি বাসড়ঘর (আাংসশক)য 

১২ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ১৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৩৪ সকয়লাসমোর 

ডবরীবাঁধয ৮২ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৫৮৩১ টি বাসড়ঘরয ৪৭ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৬৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ১৪৩ টি বাসড়ঘরয ৩ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ৫ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৩ টি 

সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  
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তৃিীে অধ্যাে: দুয়র্ যাগ ঝুঁরক হ্রাস  

 

৩.১ ঝুঁরকি কািণসমূহ রচরিিকিণ 

 

ঝুঁরকি বণ যনা 
কািণ 

িাৎক্ষরণক মাধ্যরমক চূড়ান্ত 

আগাম বন্যা অসতবৃসষ্ট ও পাহাসড় ঢল নেীয খাল ইতযাসে পসল পয়ড় 

ভরাে হওোয ডবরীবাঁধ সাংস্কার 

না করায রয়োজনীে স্লুইি ডগে 

না থাকা ও আগাম জায়তর ধান 

ডরাপন না করা। 

 

ডজলার ডভৌগসলক অবস্থান ও 

জলবায়ু পসরবতডয়নর রভাব 

ডমৌসুমী বন্যা অসতবৃসষ্ট ও পাহাসড় ঢল নেীয খাল ইতযাসে পসল পয়ড় 

ভরাে হওোয প ডাপ্ত গািপালা না 

থাকা 

 

ডজলার ডভৌগসলক অবস্থান 

বজ্রপাত ডমঘালয়ের সসন্নকয়ে হওোে হাওর এলাকায অসত বৃসষ্টরবণ 

এলাকা 

 

ডজলার ডভৌগসলক অবস্থান  

নেী ভাঙ্গন অসতবৃসষ্টয পাহাসড় ঢল ও ডঢউ 

 

ডবামা ডমসশয়নর মােয়ম অবায়ধ 

বাসল ও পাথর এবাং সুরমা নেীর 

পাড় হয়ত অসতসরক্ত কায়লা মাটি 

(জ্বালানী সহয়সয়ব ব্যবহায়রর 

জন্য) উয়িালন 

 

ডজলার ডভৌগসলক অবস্থান  

কালববশাখী ঝড় ডমৌসুমী বায়ুর রভায়বয ডজলার 

ডভৌগসলক অবস্থান  

 

অপ ডাপ্ত গািপালা জলবায়ু পসরবতডয়নর রভাব 

আয়স ডসনক দূেণ ডজলার ডভৌগসলক অবস্থান  

 

ভূগভডস্থ পাসনর স্তর নীয়ি ডনয়ম 

 াওোে 

জলবায়ু পসরবতডয়নর রভাব 

 
৩.২ ঝুঁরক রনিসয়নি উপাে রচরিিকিণ 

 

ঝুঁরকি বণ যনা 
ঝুঁরক রনিসয়নি সম্ভাব্য উপাে 

স্বল্পয়মোদী মধ্যয়মোদী দীি যয়মোদী 

আগাম বন্যা  আগাম জায়তর ধায়নর বীজ 

২৮ ও ৪৫ সরবরাহ করায 

 সমেমত বাঁধ ডমরামত করায 

 পাসন সনষ্কাশয়নর ব্যবস্থা করা 

 ফসয়লর বীজ সাংরক্ষণ করা 

 পূব ড সতকীকরণ বাতডা রিার 

 

 স্লইি ডগে সনম ডাণ 

 রাবার েযাম স্থাপন 

 ডস্বিায়সবক েল রস্তুত 

রাখা 

 

 হাওর রক্ষা বাঁধ সনম ডাণ  

 নেী ও খাল ডড্রসজাং করা 

 ডঢউ ডথয়ক গ্রাম ও জীব 

রবসিত্র রক্ষার জন্য সহজল 

করয়ির বন রতসর 

ডমৌসুমী বন্যা  বাঁধ ডমরামত করা  

 পাসন সনষ্কাশয়নর ব্যবস্থা করা 

 আশেয়কন্দ্র সাংস্কার করা 

 বসতসভো উচুকরণ 

 জরুরী উদ্ধারয সিসকৎসা ডসবা 

রোন ও সহােতার জন্য 

ইসঞ্জনিাসলত ডনৌকা 

(কসমউসনটি ডবাে) রস্তুত 

 রাবার েযাম স্থাপন  

 গ্রাম রসতরক্ষা ডেোল 

সনম ডাণ  

 ডস্বিায়সবক েল রস্তুত 

রাখা 

 নীচু নলকূপ বন্যা 

ডলয়ভয়লর উপয়র স্থাপন 

করা 

 মাটির ডকো রতসর করা 

 রাস্তাঘাে ডমরামত করা 

(বন্যা ডলয়ভয়লর উপয়র) 

 নেী ও খাল ডড্রসজাং করা 

 ডঢউ ডথয়ক গ্রাম ও জীব 

রবসিত্র রক্ষার জন্য সহজল 

করয়ির বন রতসর 

 স্থােী ব্লক বাঁধ সনম ডাণ 
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ঝুঁরকি বণ যনা 
ঝুঁরক রনিসয়নি সম্ভাব্য উপাে 

স্বল্পয়মোদী মধ্যয়মোদী দীি যয়মোদী 

রাখা 

 আশ্রেয়কন্দ্র সাংস্কার করা 

 ডঢউ ডথয়ক গ্রাময রাস্তাঘাে ও 

বাঁধ রক্ষার জন্য ইকরয 

িাইোয নল খাগড়ায ডোল 

কলমী ইতযাসে সেয়ে 

রয়েকশন ডেোল রতসর করা 

 জরুরী সিসকৎসা ডসবা রোন 

 সবশুদ্ধ পাসন ও পাসন 

সবশুদ্ধকরণ ট্যবয়লে সবতরণ 

 জরুরী স্যালাইন ও ঔেধপত্র 

সাংরক্ষণ করা 

 ফসয়লর বীজ সাংরক্ষণ করা 

 গুরুেপূণ ড েসলরপত্র সাংরক্ষণ 

করা 

 শুকনা খাবার মজুে রাখা 

 আসবাবপত্র ও সপৃকে 

সাংরক্ষণ করা 

 ডনৌকায ডভলা ও ভযানগাসড় 

রস্তুত রাখা 

 ডস্বিায়সবক েল রস্তুত রাখা 

 পূব ড সতকীকরণ বাতডা রিার 

 সামাসজক সয়িতনতা বৃসদ্ধ 

কা ডক্রম 

 জরুরী উদ্ধার কা ডক্রম 

পসরিালনা 

 দুগ ডতয়ের আশ্রেয়কয়ন্দ্র সনয়ে 

 াওো 

 

 মাটির সকো রতসর করা 

 গ্রাম দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা 

কসমটি গলন 

 উপ-কসমটি গলন (রসত 

গ্রায়ম ৩ টি) 

 ডস্বিায়সবক েল গলন 

 জরুরী তহসবল  

 উদ্ধার তৎপরতা 

পসরিালনার রস্তুসত 

(মহড়ার আয়োজন) করা 

 কসন্টনয়জিী স্টক (লাইফ 

জযায়কেয েি ড লাইেয বাসশয 

হযান্ড মাইকয েসড় 

ইতযাসে) 

 ডস্টার হাউজ (জরুরী 

ঔেধয সত্রপল ও পসলসথন) 

 ডগা খায সনসিতকরয়ণর 

জন্য জাম ডনয ডনসপোর 

ইতযাসে জায়তর ঘাস িাে 

করা  

 

 সাবমারসজবল ডরাে 

 রাস্তা সনম ডাণ 

 কালভাে ড সনম ডাণ 

 সব্রজ সনম ডাণ 

 জরুরী অবস্থাে ত্রায়ণর 

ব্যবস্থা করা 

 উলান রবলয়কর মােয়ম 

সয়িতনতা সৃসষ্ট করা 

 স্কুল ডসশয়নর মােয়ম 

সয়িতনতা সৃসষ্ট করা 

 গ্রাম প ডায়ে গ্রাম দুয় ডাগ 

ব্যবস্থাপনা কসমটির 

মাসসক সভা  

 ইউসনেন প ডায়ে ইউসনেন 

দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা 

কসমটির মাসসক সভা 

 উপয়জলা প ডায়ে উপয়জলা 

দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা 

কসমটির মাসসক সভা 

 ডিতনতা সৃসষ্টর লয়ক্ষয 

সশক্ষা উপকরণ উন্নেন 

(সলফয়লেয ডবাসশউরয 

বুকয়লেয ডপাষ্টার ইতযাসে)  

 সয়িতনতা সৃসষ্টর লয়ক্ষয 

সবলয়বাে ড স্থাপন 

 আেবৃসদ্ধমূলক কম ডকায়ন্ড 

যুক্ত করার লয়ক্ষয ডট্রে-

ডবইজে রসশক্ষয়ণর 

ব্যবস্থা করা এবাং 

রয়োজনীে উপকরণ 

রোন 

 ডস্বিায়সবক েয়লর উদ্ধার 

ও অনুসন্ধান সবেেক 

রসশক্ষণ রোন 

 

বজ্রপাত  ডস্বিায়সবক েল রস্তুত রাখা 

 সামাসজক সয়িতনতা বৃসদ্ধ 

কা ডক্রম 

 

 বজ্রয়য়রাধক েণ্ড স্থাপন  উলান রবলয়কর মােয়ম 

সয়িতনতা সৃসষ্ট করা 

 স্কুল ডসশয়নর মােয়ম 

সয়িতনতা সৃসষ্ট করা 

 সবলয়বাে ডয ডপাস্টারয 

সলফয়লে ইতযাসের 

মােয়ম সয়িতনতা সৃসষ্ট 

করা 

নেী ভাঙ্গন ডবামা ডমসশয়নর মােয়ম অবায়ধ 

বাসল ও পাথর এবাং নেীর পাড় 

হয়ত অসতসরক্ত কায়লা মাটি 

(জ্বালানী সহয়সয়ব ব্যবহায়রর জন্য) 

নেী ও খাল ডড্রসজাং করা ব্লক সেয়ে নেীর পাড় ডেঁয়ধ 

ডেো 



63  
 

ঝুঁরকি বণ যনা 
ঝুঁরক রনিসয়নি সম্ভাব্য উপাে 

স্বল্পয়মোদী মধ্যয়মোদী দীি যয়মোদী 

উয়িালন বন্ধ করা 

কালববশাখী ঝড়  জরুরী স্যালাইন ও ঔেধপত্র 

সাংরক্ষণ করা 

 ফসয়লর বীজ সাংরক্ষণ করা 

 গুরুেপূণ ড েসলরপত্র সাংরক্ষণ 

করা 

 শুকনা খাবার মজুে রাখা 

 আসবাবপত্র ও সপৃকে 

সাংরক্ষণ করা 

 ডনৌকায ডভলা ও ভযানগাসড় 

রস্তুত রাখা 

 ডস্বিায়সবক েল রস্তুত রাখা 

 পূব ড সতকীকরণ বাতডা রিার 

 সামাসজক সয়িতনতা বৃসদ্ধ 

কা ডক্রম 

 জরুরী উদ্ধার কা ডক্রম 

পসরিালনা 

 দুগ ডতয়ের আশ্রেয়কয়ন্দ্র সনয়ে 

 াওো 

 

 বৃক্ষ ডরাপন করা 

 ডস্বিায়সবক েল রস্তুত 

রাখা 

 গ্রাম দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা 

কসমটি গলন 

 উপ-কসমটি গলন (রসত 

গ্রায়ম ৩ টি) 

 ডস্বিায়সবক েল গলন 

 জরুরী তহসবল  

 উদ্ধার তৎপরতা 

পসরিালনার রস্তুসত 

(মহড়ার আয়োজন) করা 

 কসন্টনয়জিী স্টক (লাইফ 

জযায়কেয েি ড লাইেয বাসশয 

হযান্ড মাইকয েসড় 

ইতযাসে) 

 ডস্টার হাউজ (জরুরী 

ঔেধয সত্রপল ও পসলসথন) 

 

 

 সামাসজক বনােন  

 সহজল করয়ির বন রতসর 

আয়স ডসনক দূেণ  টিউবয়েয়লর পাসন আয়স ডসনক 

পরীক্ষা করায 

 আয়স ডসনকযুক্ত টিউবয়েল 

লাল কাসলয়ত সিসহ্নত করা 

 আয়স ডসনকযুক্ত টিউবয়েয়লর 

পাসন ব্যবহার না করায 

 

 বৃসষ্টর পাসন ব্যবহার করা 

 নেীয খাল ও পুকুয়রর 

পাসন সনরাপে কয়র 

ব্যবহার করা 

 

 উলান রবলয়কর মােয়ম 

সয়িতনতা সৃসষ্ট করা 

 স্কুল ডসশয়নর মােয়ম 

সয়িতনতা সৃসষ্ট করা 

 সবলয়বাে ডয ডপাস্টারয 

সলফয়লে ইতযাসের 

মােয়ম সয়িতনতা সৃসষ্ট 

করা 

 

 

৩.৩ এনরেওয়দি উন্নেন পরিকল্পনা 

 

ক্রসমক 

নাং 
এনসজও’র নাম দুয়র্ যাগ রবষয়ে কাে 

উপকারয়ভাগীর 

সাংখ্যা 
রকল্পগুয়লার ডমোেকাল 

১. ডকোর বাাংলায়েশ ডসৌহাযড ( দুয় ডাগ কয়পৃকায়নন্ট )  

 

৩০য০০০ জনয  

 

২০১০ জুন – ২০১৫ 

 

২. ইরা L.S.P ( Livebood ) 

 

 

CBSM THP (HST_ ERA) 

Lavelihad 

Shac ( unnoti ) কৃসে সবেেক 

Vegotable ( OWN ) 

 

১২৯০ 

 

 

২২৫০ 

 

নয়ভম্বর/০৭ – জুন 

/২০১৫ 

 

জুলাই/১৩- জুন/১৫ 

 

৩. ব্র্যাক দুয় ডাগ পসরয়বশন ও জলবায়ু কম ডসূিী 

 

৫০৭৪১৩ 

 

জুন/১৪- সেয়স/১৮ 

 

৪. োসয়কা Sustinable sotution for ২য৮৬য০০০ মাি ড/ ১৩ইাং- সেয়স/১৫ই 
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ক্রসমক 

নাং 
এনসজও’র নাম দুয়র্ যাগ রবষয়ে কাে 

উপকারয়ভাগীর 

সাংখ্যা 
রকল্পগুয়লার ডমোেকাল 

the delivary of sof 

drinking water (SDSD) 

praject 

হাইসজন / ডজন্ডার/ দুয় ডাগ 

 

৫. ইসলাসমক সরসলফ দুয় ডাগ কম ডসূসি ৭২০ জন জানু/ ১৩ইাং – জানু/ ১৬ 

ইাং 

 

৬. সুজন হাওর রক্ষা বাধঁ সয়িতনতাে সভা ডসসমনার 

করা  

 

 ২০০৪ ইাং হয়ত িলমান 

৭. উপমা জীবন াত্রার মান উন্নেন জন্য 

 

৬০০ জন 

 

নয়ভ/২০০৭ হয়ত িলমান 

 

৮. ডজসসস জীসবকােণ ও খায সনরাপিা 

 

৬০০ জন  

 

জানু ০৭ হয়ত – জুন / 

১৫ ইাং 

 

৯. Voluntary 

Association for 

Rural 

Development 

(VARD) 

Community Managed 

Disaster Risk Reduction 

(CMDRR) Phase-II Project             

লসক্ষত জনয়গাষ্ঠীর সক্ষমতা বৃসদ্ধর মােয়ম 

দুয় ডাগ ঝুঁসক হ্রাসকরণ  

১১৬০২৪ জন জানুোসরয ২০০৯ হয়ত 

জুলাইয ২০১৫ প ডন্ত 

Economic & Social 

Empowerment of 

Extreme Poor (ESEP) 

৭৫০০ টি 

অসতেসরদ্র 

পসরবার 

নয়ভম্বর ২০১১ হয়ত 

িলমান 

Promoting Sustainable 

Agriculture 

Practices to Strengthen 

Food Security of the poor 

and Marginalized 

Through Accessing 

Rights (PSAP-SFS-

PMTAR) Project 

(LRP-43)   

জীসবকােন ও খায অসধকারয  ভূসম 

অসধকারয সুশাসনয নারী ক্ষমতােনয দুয় ডাগয 

সশক্ষা 

৫০০০ জন জানুোসরয ২০১২ হয়ত 

সেয়সম্বরয ২০২১ প ডন্ত 
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৩.৪ দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যপরিকল্পনা 

 

৩.৪.১ দুয়র্ যাগ পূব য প্রস্তুরি 

 

ক্ররমক কার্ যক্রম লক্ষযমাত্রা সম্ভাব্য বায়েট জকাথাে কিয়ব 

বাস্তবােয়নি 

সম্ভাব্য 

িারিখ 

জক কিয়ব এবং কিটুকু কিয়ব 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

সায়থ সমন্বে 

জেলা 

প্রশাস

ন% 

উপয়ে

লা 

প্রশাস

ন% 

করমউ

রনটি % 

এন.

রে.ও 

% 

১. বসতসভো উচুকরণ ৩৮২০ টি ৩০,৫৬০,০০০  ডফব্রুোসর ও 

মাি ড  

- - - ১০০

০% 

প্রস্তারবি 

কার্ যক্রমগুয়লা 

অত্র এলাকাি 

েনগণয়ক 

দুয়র্ যাগ পূব য 

প্রস্ত্িরি 

গ্রহয়ণ 

সয়চিন ও 

উয়দ্যাগী 

কিয়ব র্া 

িাৎক্ষরণক 

দুয়র্ যাগ ঝুঁরক 

হ্রাস কিাি 

জক্ষয়ত্র 

ভূরমকা 

িাখয়ব। এি 

মধ্য রদয়ে 

মানুয়ষি 

েীবন ও 

সহাে 

সম্পয়দি 

ক্ষেক্ষরি 

কময়ব।  

কার্ যক্রমগুয়লা 

২. ডবরীবাধ সাংস্কার ৩০২.৪ 

সক.সম. 

১৫১য২০০য০০০  সুনামগঞ্জ সের-১০ সক.সম., শাো-২২ সক.সম., 

সেরাই-৩৫ সক.সম., জামালগঞ্জ-৪১.৪ সক.সম., 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-১৫ সক.সম., সবেম্ভরপুর-৯ 

সক.সম., ডোোরাবাজার-২৭ সক.সম., ধম ডপাশা-

৭০ সক.সম., িাতক-৩৫ সক.সম., জগন্নাথপুর- 

৮ সক.সম. ও তাসহরপুর-৩০ সক.সম. 

জানুোসর-

ডফব্রুোসর 

২০% ২০% - ৬০

% 

৩. পসরকসল্পত হােী রতসর ১৯ টি ৩৮য০০০য০০০  সুনামগঞ্জ সের-১ টি, শাো-২ টি, সেরাই-১ টি, 

জামালগঞ্জ-২ টি, েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-১ টি, 

সবেম্ভরপুর-২ টি, ডোোরাবাজার-২ টি, 

ধম ডপাশা-৩ টি, িাতক-২ টি, জগন্নাথপুর- ১ টি 

ও তাসহরপুর-২ টি 

জানুোসর-

মাি ড 

- - - ১০০

% 

৪. আগাম জায়তর ধান বীজ (২৮ ও ৪৫) ও সার 

সরবরাহ (রসত কৃেকয়ক ১০ ডকসজ কয়র বীজ 

এবাং ইউসরো ৫০ ডকসজ, টিএসসপ ২৫ ডকসজ, 

এমওসপ ২৫ ডকসজ, সজপসাম ২৫ ডকসজ কয়র) 

৫৫০০ 

কৃেক 

১৩,৭৫০,০০০ েসরদ্র কৃেক সেয়সম্বর- 

জানুোসর 

১০% ১০% - ৮০

% 

৫. ডসি কায়জর জন্য সেয়জল সবতরণ ৪৯৮০১ জন 

কৃেকয়ক 

২,০৫২,৮০০ েসরদ্র কৃেক সেয়সম্বর- 

জানুোসর 

৪০% ৪০% - ২০% 

৬. ভাসমান সসিিাে ১৭০০ ডবে ৫,১০০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-১৫০ টি, শাো-১৭০ টি, সেরাই-

১৭৫ টি, জামালগঞ্জ-১৬০ টি, েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-

১৫৫ টি, সবেম্ভরপুর-১৫০ টি, ডোোরাবাজার-

১৩০ টি, ধম ডপাশা-১৯০ টি, িাতক-১৭৫ টি, 

জগন্নাথপুর- ৮৫ টি ও তাসহরপুর-১৬০ টি 

সেয়সম্বর- 

জানুোসর 

১০% ১০% - ৮০

% 
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ক্ররমক কার্ যক্রম লক্ষযমাত্রা সম্ভাব্য বায়েট জকাথাে কিয়ব 

বাস্তবােয়নি 

সম্ভাব্য 

িারিখ 

জক কিয়ব এবং কিটুকু কিয়ব 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

সায়থ সমন্বে 

জেলা 

প্রশাস

ন% 

উপয়ে

লা 

প্রশাস

ন% 

করমউ

রনটি % 

এন.

রে.ও 

% 

সঠিক ায়ব 

বাস্তবারেি 

হয়ল হাওি 

এলাকাি 

ঝুঁরকপূণ য 

েনয়গাষ্ঠীি 

আথ য-

সামারেক 

উন্নেন িটয়ব 

র্া োিীে 

উন্নেয়ন 

অবদান 

িাখয়ব। 

 

৭. হায়ে কৃসে পরামশ ডয়কন্দ্র ১৬০ টি - ১৬০ টি হায়ে সেয়সম্বর- 

জানুোসর 

১০% ১০% - ৮০

% 

 

৮. রজব সসি গ্রাম রতসর ৫০ টি ২৫০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-৭ টি, শাো-৫ টি, সেরাই-৪ টি, 

জামালগঞ্জ-৫ টি, েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-৪ টি, 

সবেম্ভরপুর-৮ টি, ডোোরাবাজার-৩ টি, 

ধম ডপাশা-৫ টি, িাতক-৪ টি, জগন্নাথপুর- ২ টি 

ও তাসহরপুর-৩ টি 

সেয়সম্বর- 

জানুোসর 

১০% ১০% - ৮০

% 

 

৯. কৃসে তথ্য রযুসক্ত বাতােন ১১ টি ৫৫০,০০০ ১১ টি উপয়জলাে সেয়সম্বর- 

জানুোসর 

- ৫০% - ৫০

% 

 

১০. সবসভন্ন কৃসে রযুসক্তর উপর সকোণ সকোণীয়ক 

রসশক্ষণ রোন  

৪০০ ব্যাি/ 

১২,০০০ 

জন 

৬,০০০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-৩৫ ব্যাি, শাো-৩০ ব্যাি,, 

সেরাই-৩৫ ব্যাি,, জামালগঞ্জ-৩০ ব্যাি, েসক্ষণ 

সুনামগঞ্জ-৩৫ ব্যাি, সবেম্ভরপুর-৩৫ ব্যাি, 

ডোোরাবাজার-২৫ ব্যাি, ধম ডপাশা-৬০ ব্যাি, 

িাতক-৪০ ব্যাি,, জগন্নাথপুর- ২৫ ব্যাি ও 

সেয়সম্বর- 

জানুোসর 

- ৩০% - ৭০%  



67  
 

ক্ররমক কার্ যক্রম লক্ষযমাত্রা সম্ভাব্য বায়েট জকাথাে কিয়ব 

বাস্তবােয়নি 

সম্ভাব্য 

িারিখ 

জক কিয়ব এবং কিটুকু কিয়ব 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

সায়থ সমন্বে 

জেলা 

প্রশাস

ন% 

উপয়ে

লা 

প্রশাস

ন% 

করমউ

রনটি % 

এন.

রে.ও 

% 

তাসহরপুর-৫০ টি 

১১. ফলজ ও ওেসধ বৃয়ক্ষর িারা সবতরণ ২১৪০০ টি 

িারা 

১,০৭০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-২০০০ টি, শাো-১৫০০ টি, 

সেরাই-১৭০০ টি, জামালগঞ্জ-১৭০০ টি, েসক্ষণ 

সুনামগঞ্জ-১০০০ টি, সবেম্ভরপুর-১৫০০ টি, 

ডোোরাবাজার-২৫০০ টি, ধম ডপাশা-৩০০০ টি, 

িাতক-২০০০ টি, জগন্নাথপুর- ১৫০০ টি ও 

তাসহরপুর-৩০০০ টি 

সেয়সম্বর- 

জানুোসর 

- - - ১০০

% 

১২. ধান কাোর জন্য কম্বাইন্ড হারয়ভস্টার সরবরাহ 

করা 

১১ টি ৭,১৫০,০০০ ১১ টি উপয়জলাে ১১ টি সেয়সম্বর- 

জানুোসর 

- ৩০% - ৭০% 

১৩. ধান ডরাপয়নর জন্য  ট্রািপ্লান্টার সরবরাহ করা ১১ টি ১৩,৭৫০,০০০ ১১ টি উপয়জলাে ১১ টি সেয়সম্বর- 

জানুোসর 

- ৩০% - ৭০% 

১৪ নেী পুনঃখনন  ৮৬ সক.সম. ৮৬,০০০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-১০ সক.সম., শাো-৫ সক.সম., 

সেরাই-৭ সক.সম., জামালগঞ্জ-৪ সক.সম., েসক্ষণ 

সুনামগঞ্জ-৩ সক.সম., সবেম্ভরপুর-২ সক.সম., 

ডোোরাবাজার-১২ সক.সম., ধম ডপাশা-১৫ 

সক.সম., িাতক-৮ সক.সম., জগন্নাথপুর- ৫ 

সক.সম. ও তাসহরপুর-১৫ সক.সম. 

নয়ভম্বর-  ও 

মাি ড  

২০% ৩০% - ৫০

% 

১৫. গ্রাম রসতরক্ষা ডেোল সনম ডাণ  ৬০ টি ৪৮০,০০০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-৫ টি, শাো-৬ টি, সেরাই-৩ টি, 

জামালগঞ্জ-১৭ টি, েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-২ টি, 

সবেম্ভরপুর-৩ টি, ডোোরাবাজার-৪ টি, 

ধম ডপাশা-৭ টি, িাতক-৫ টি, জগন্নাথপুর- ২ টি 

ও তাসহরপুর-৬ টি 

নয়ভম্বর-  ও 

মাি ড  

১৫% ৪৫% - ৪০% 

১৬. জরুরী উদ্ধারয অপসারণয সিসকৎসা ডসবা রোন ও 

সহােতার জন্য ইসঞ্জনিাসলত ডনৌকা রস্তুত রাখা 

৬৩ টি ৪৪,১০০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-৫ টি, শাো-৪ টি, সেরাই-৬ টি, 

জামালগঞ্জ-৩ টি, েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-১ টি, 

সবেম্ভরপুর-৩ টি, ডোোরাবাজার-১০ টি, 

ধম ডপাশা-১৫ টি, িাতক-৬ টি, জগন্নাথপুর- ২ 

টি ও তাসহরপুর-৮ টি 

নয়ভম্বর-  ও 

মাি ড  

১০% ১০% - ৮০

% 
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ক্ররমক কার্ যক্রম লক্ষযমাত্রা সম্ভাব্য বায়েট জকাথাে কিয়ব 

বাস্তবােয়নি 

সম্ভাব্য 

িারিখ 

জক কিয়ব এবং কিটুকু কিয়ব 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

সায়থ সমন্বে 

জেলা 

প্রশাস

ন% 

উপয়ে

লা 

প্রশাস

ন% 

করমউ

রনটি % 

এন.

রে.ও 

% 

১৭. ডস্বিায়সবক েল রস্তুত রাখা ১১ টি - রসত উপয়জলাে ১ টি কয়র এসরল-

নয়ভম্বর 

২০% ৫০% - ৩০

% 

১৮. আশ্রেয়কন্দ্র সাংস্কার করা ৯১ টি ১৮,২০০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-৭ টি, শাো-৫ টি, সেরাই-১০ 

টি, জামালগঞ্জ-৮ টি, েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-৮ টি, 

সবেম্ভরপুর-৩ টি, ডোোরাবাজার-৯ টি, 

ধম ডপাশা-১২ টি, িাতক-১৫ টি, জগন্নাথপুর- ৬ 

টি ও তাসহরপুর-৮ টি 

নয়ভম্বর-  ও 

মাি ড  

১০% ১০% - ৮০

% 

১৯. খাল পুনঃ খনন ৮৮.২ 

সক.সম 

৪৪,১০০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-৫ সক.সম., শাো-১০ সক.সম., 

সেরাই-৮ সক.সম., জামালগঞ্জ-২.৫ সক.সম., 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-৬.২ সক.সম., সবেম্ভরপুর-

১১.৩ সক.সম., ডোোরাবাজার-৬.২ সক.সম., 

ধম ডপাশা-১৪ সক.সম., িাতক-১২ সক.সম., 

জগন্নাথপুর- ৫ সক.সম. ও তাসহরপুর-৮.২ 

সক.সম. 

জানুোসর-

ডফব্রুোসর 

১০% ২০% - ৭০% 

২০. মাটির সকো রতসর  ৪৫ টি ৬৭,৫০০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-৩ টি, শাো-৪ টি, সেরাই-২ টি, 

জামালগঞ্জ-১৩ টি, েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-২ টি, 

সবেম্ভরপুর-৩ টি, ডোোরাবাজার-৩ টি, 

ধম ডপাশা-৫ টি, িাতক-৪ টি, জগন্নাথপুর- ১ টি 

ও তাসহরপুর-৫ টি 

জানুোসর-

ডফব্রুোসর 

১০% ২০% - ৭০% 

২১. গ্রাম দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা কসমটি গলন ২৮৮৭ টি - ২৮৮৭ টি গ্রায়ম নয়ভম্বর - - - ১০০

% 

২২. উপ-কসমটি গলন (রসত গ্রায়ম ৩ টি) ৮৬৬১ টি - ২৮৮৭ টি গ্রায়ম নয়ভম্বর - - - ১০০

% 

২৩. ডস্বিায়সবক েল গলন ২৮৮৭ টি - ২৮৮৭ টি গ্রায়ম নয়ভম্বর - - - ১০০

% 

২৪. ডঢউ ডথয়ক গ্রাম ও জীব রবসিত্র রক্ষার জন্য 

সহজল করয়ির বন রতসর (রসতটিয়ত ৫০য০০০ 

১১ টি ২৭,৫০০,০০০ রসত উপয়জলাে ১ টি কয়র নয়ভম্বর-  ও 

মাি ড  

- - - ১০০

% 
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বাস্তবােয়নি 

সম্ভাব্য 

িারিখ 

জক কিয়ব এবং কিটুকু কিয়ব 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

সায়থ সমন্বে 

জেলা 

প্রশাস

ন% 

উপয়ে

লা 

প্রশাস

ন% 

করমউ

রনটি % 

এন.

রে.ও 

% 

কয়র িারা সেয়ে) 

২৫. আশ্রে ডকয়ন্দ্রর সাংয় াগ রাস্তা রতসর ১১৭ টি ৮,৫৫০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-১৭ টি, শাো-১৫ টি, সেরাই-১৪ 

টি, জামালগঞ্জ-৮ টি, েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-৬ টি, 

সবেম্ভরপুর-১৫ টি, ডোোরাবাজার-৪ টি, 

ধম ডপাশা-১৮ টি, িাতক-৭ টি, জগন্নাথপুর- ৫ 

টি ও তাসহরপুর-৮ টি 

নয়ভম্বর-  ও 

মাি ড  

৩০% - - ৭০% 

২৬. কািা রাস্তা সনম ডাণ ও সাংস্কার ৩১৫.৯৫ 

সক.সম 

১৫৮,৯৭৫,০০০ সুনামগঞ্জ সের-১৫ সক.সম., শাো-২২ সক.সম., 

সেরাই-১৮ সক.সম., জামালগঞ্জ-৭.৯৫ সক.সম., 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-২০ সক.সম., সবেম্ভরপুর-১৮ 

সক.সম., ডোোরাবাজার-৩৫ সক.সম., ধম ডপাশা-

৪২ সক.সম., িাতক-১৮ সক.সম., জগন্নাথপুর- 

২২ সক.সম. ও তাসহরপুর-৩২ সক.সম. 

অয়ক্টাবর-

মাি ড 

২০% ২০% - ৬০

% 

২৭. হাওয়র ধায়নর উঁচু খলা রতসর (আগাম বন্যাে 

হাওয়র ধান ডকয়ে রাখায মারাই ও শুকায়নার জন্য 

জন্য) 

১৫০ টি ৭৫,০০০,০০০ রসত উপয়জলাে কমপয়ক্ষ ১০ টি কয়র অয়ক্টাবর-

মাি ড 

১০% ১০% - ৮০

% 

২৮. সাবমারসজবল রাস্তা সনম ডাণ  ৯৪ সক.সম ৯৪,০০০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-৫ সক.সম., শাো-১০ সক.সম., 

সেরাই-৩ সক.সম., জামালগঞ্জ-৫ সক.সম., 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-৪ সক.সম., সবেম্ভরপুর-১০ 

সক.সম., ডোোরাবাজার-১৫ সক.সম., ধম ডপাশা-

২২ সক.সম., িাতক-৬ সক.সম., জগন্নাথপুর- ২ 

সক.সম. ও তাসহরপুর-১২ সক.সম. 

অয়ক্টাবর-

মাি ড 

২০% ২০% - ৬০

% 

২৯. স্কুয়লর মাল উঁচু করা ৬৪ টি ১২,৮০০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-৩ টি, শাো-৪ টি, সেরাই-৫ টি, 

জামালগঞ্জ-৮ টি, েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-৫ টি, 

সবেম্ভরপুর-৬ টি, ডোোরাবাজার-৮ টি, 

ধম ডপাশা-১০ টি, িাতক-৬ টি, জগন্নাথপুর- ৪ 

টি ও তাসহরপুর-৫ টি 

জানুোসর-

মাি ড 

- - - ১০০

% 



70  
 

ক্ররমক কার্ যক্রম লক্ষযমাত্রা সম্ভাব্য বায়েট জকাথাে কিয়ব 

বাস্তবােয়নি 

সম্ভাব্য 

িারিখ 

জক কিয়ব এবং কিটুকু কিয়ব 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

সায়থ সমন্বে 

জেলা 

প্রশাস

ন% 

উপয়ে

লা 

প্রশাস

ন% 

করমউ

রনটি % 

এন.

রে.ও 

% 

৩০. ডগাপাে রতসর (হাওর ডথয়ক ধান আনা ডনোর 

রাস্তা)  

৯৮ সকসম ১৯,৬০০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-৫ সক.সম., শাো-১২ সক.সম., 

সেরাই-১০ সক.সম., জামালগঞ্জ-৭ সক.সম., 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-৮ সক.সম., সবেম্ভরপুর-৬ 

সক.সম., ডোোরাবাজার-৫ সক.সম., ধম ডপাশা-

১৫ সক.সম., িাতক-১৪ সক.সম., জগন্নাথপুর- ৭ 

সক.সম. ও তাসহরপুর-৯ সক.সম. 

নয়ভম্বর--

মাি ড 

১০% ৩০% - ৬০

% 

৩১. কাব ডন সনঃসরণ কমায়নার লয়ক্ষয বন্ধুচূলা/ আলগা 

চুলা ব্যবহায়র জনগণয়ক উদ্বুদ্ধ করা 

৮৭ টি 

ইউসনেয়ন 

- ৮৭ টি ইউসনেয়ন অয়ক্টা-

ডসয়ে 

- - - ১০০

% 

৩২. ডসয়ির জন্য এলএলসপ পাওোর পাপৃক স্থাপন ২৬১ টি  ৫২,২০০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-১৫ টি, শাো-২০ টি, সেরাই-২৫ 

টি, জামালগঞ্জ-২৩ টি, েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-১৮ টি, 

সবেম্ভরপুর-২৪ টি, ডোোরাবাজার-২৬ টি, 

ধম ডপাশা-৩৫ টি, িাতক-৩০ টি, জগন্নাথপুর- 

১৮ টি ও তাসহরপুর-২৭ টি 

জানুোসর-

মাি ড 

২০% ৪০% - ৪০% 

৩৩. রাবার েযাম স্থাপন ১ টি ৫০,০০০,০০০ তাসহরপুর উপয়জলাে জানুোসর-

মাি ড 

- ২০% - ৮০

% 

৩৪. ডসয়ির জন্য পাকা ডড্রন সনম ডাণ ১৭.২ 

সক.সম.  

১,৭২০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-২ সক.সম., শাো-১ সক.সম., 

সেরাই-১ সক.সম., জামালগঞ্জ-২ সক.সম., েসক্ষণ 

সুনামগঞ্জ-১ সক.সম., সবেম্ভরপুর-৩ সক.সম., 

ডোোরাবাজার-১ সক.সম., ধম ডপাশা-২ সক.সম., 

িাতক-১.৫ সক.সম., জগন্নাথপুর- ০.৫ সক.সম. 

ও তাসহরপুর-২.২ সক.সম. 

জানুোসর-

মাি ড 

- ২০% - ৮০

% 

৩৫. ক্ষুদ্র জলাধার সনম ডাণ ১৪৫ টি ২৯,০০০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-১৭ টি, শাো-১৫ টি, সেরাই-১৬ 

টি, জামালগঞ্জ-১৪ টি, েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-১২ টি, 

সবেম্ভরপুর-১৮ টি, ডোোরাবাজার-৯ টি, 

ধম ডপাশা-৮ টি, িাতক-১৫ টি, জগন্নাথপুর- ৭ 

টি ও তাসহরপুর-১৪ টি 

জানুোসর-

মাি ড 

- ২০% - ৮০

% 
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বাস্তবােয়নি 

সম্ভাব্য 

িারিখ 

জক কিয়ব এবং কিটুকু কিয়ব 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

সায়থ সমন্বে 

জেলা 

প্রশাস

ন% 

উপয়ে

লা 

প্রশাস

ন% 

করমউ

রনটি % 

এন.

রে.ও 

% 

৩৬. ধাত্রী রসশক্ষণ ১১ ব্যাি/ 

২০ জন 

১,৫৪০,০০০ ১১ টি ব্যাি ১১ উপয়জলাে  অয়ক্টা-

ডসয়ে 

- ৫০% - ৫০

% 

৩৭. স্কুল প ডায়ে মহড়ার আয়োজন করা ১০২ টি ২,০৪০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-১০ টি, শাো-১০ টি, সেরাই-৬ 

টি, জামালগঞ্জ-১৮ টি, েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-৪ টি, 

সবেম্ভরপুর-৮ টি, ডোোরাবাজার-৯ টি, 

ধম ডপাশা-১৪ টি, িাতক-১০ টি, জগন্নাথপুর- ৫ 

টি ও তাসহরপুর-৮ টি 

নয়ভম্বর-

সেয়সম্বর 

- - - ১০০

% 

৩৮. বন্যা ডলয়ভয়লর উপয়র ডখলার মাল স্থাপন ২৭ টি ৫৪,০০০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-২ টি, শাো-৪ টি, সেরাই-২ টি, 

জামালগঞ্জ-২ টি, েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-১ টি, 

সবেম্ভরপুর-২ টি, ডোোরাবাজার-৩ টি, 

ধম ডপাশা-৫ টি, িাতক-২ টি, জগন্নাথপুর- ১ টি 

ও তাসহরপুর-৩ টি 

জানুোসর-

মাি ড 

- ২০% - ৮০

% 

৩৯. পুকুয়রর মাি বন্যার হাত ডথয়ক রক্ষার জন্য পুকুর 

পার উচু ও ডনে সেয়ে ডঘরাও ডেো 

৫৫০ টি ৩,৩২০,০০০ ১১ উপয়জলাে  মাি ড - ২০% - ৮০

% 

৪০. খািাে মাি িাে ১১ টি ২২০,০০০ ১১ উপয়জলাে  জানুোসর-

মাি ড 

- ২০% - ৮০

% 

৪১. নলকূপ স্থাপন ২৫৮১ টি ১২৯,০৫০,০০০ সুনামগঞ্জ সের-২০০ টি, শাো-২৫০ টি, 

সেরাই-২৬৭ টি, জামালগঞ্জ-৩১০ টি, েসক্ষণ 

সুনামগঞ্জ-২৫৫ টি, সবেম্ভরপুর-২৪৭ টি, 

ডোোরাবাজার-২৪৫ টি, ধম ডপাশা-২৮০ টি, 

িাতক-১৭৫ টি, জগন্নাথপুর- ১৭০ টি ও 

তাসহরপুর-১৮২ টি 

অয়ক্টাবর-

মাি ড 

- ১০% - ৯০

% 

৪২. স্বাস্থযসম্মত পােখানা স্থাপন ১০৭৮৯ টি  ২১,৫৭৮,০০০ সুনামগঞ্জ সের-১০১০ টি, শাো-১২২০ টি, 

সেরাই-১৭৫ টি, জামালগঞ্জ-৯৮০ টি, েসক্ষণ 

সুনামগঞ্জ-৭৮৮ টি, সবেম্ভরপুর-১০৮২ টি, 

ডোোরাবাজার-১০৯২ টি, ধম ডপাশা-১৫৫০ টি, 

িাতক-৬৮০ টি, জগন্নাথপুর- ৭৭২ টি ও 

অয়ক্টাবর-

মাি ড 

- ১০% - ৯০

% 
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ক্ররমক কার্ যক্রম লক্ষযমাত্রা সম্ভাব্য বায়েট জকাথাে কিয়ব 

বাস্তবােয়নি 

সম্ভাব্য 

িারিখ 

জক কিয়ব এবং কিটুকু কিয়ব 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

সায়থ সমন্বে 

জেলা 

প্রশাস

ন% 

উপয়ে

লা 

প্রশাস

ন% 

করমউ

রনটি % 

এন.

রে.ও 

% 

তাসহরপুর-৫৪০ টি 
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৩.৪.২ দুয়র্ যাগ কালীন  প্রস্তুরি 

 

ক্ররমক কার্ যক্রম লক্ষযমাত্রা সম্ভাব্য বায়েট জকাথাে কিয়ব 
বাস্তবােয়নি 

সম্ভাব্য িারিখ 

জক কিয়ব এবং কিটুকু কিয়ব 
উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

সায়থ সমন্বে 

জেলা 

প্রশাসন 

% 

উপয়েলা 

প্রশাসন 

% 

করমউরন

টি % 

এন.রে.

ও % 

১ আপেকালীন পসরকল্পনা         প্রস্তারবি 

কার্ যক্রমগুয়লা 

এলাকাি 

দুয়র্ যাগ কালীন 

সময়ে মানুয়ষি 

েীবন ও সহাে 

সম্পয়দি 

ক্ষেক্ষরি 

কমায়ি 

সহােিা 

কিয়ব।   

 

১.১ ব্যসক্তগত রস্তসত         

১.১.১ জরুরী স্যালাইন ও ঔেধপত্র সাংরক্ষণ করা রয়োজন 

অনুসায়র 

- ২৮৮৭ টি গ্রায়ম জুন-নয়ভ - - ১০০% - 

১.১.২ ফসয়লর বীজ 

সাংরক্ষণ করা 

রয়োজন 

অনুসায়র 

- ২৮৮৭ টি গ্রায়ম জুন-নয়ভ - - ১০০% - 

১.১.৩ গুরুেপূণ ড েসললপত্র 

সাংরক্ষণ করা 

রয়োজন 

অনুসায়র 

- ২৮৮৭ টি গ্রায়ম জুন-নয়ভ - - ১০০% - 

১.১.৪ শুকনা খাবার মজুে রাখা 

 

রয়োজন 

অনুসায়র 

- ২৮৮৭ টি গ্রায়ম জুন-নয়ভ - - ১০০% - 

১.১.৫ আসবাবপত্র ও সপৃকে 

সাংরক্ষণ করা 

রয়োজন 

অনুসায়র 

- ২৮৮৭ টি গ্রায়ম জুন-নয়ভ - - ১০০% - 

১.১.৬ ডনৌকায ডভলা ও ভযানগাসড় রস্তুত রাখা রয়োজন 

অনুসায়র 

- ২৮৮৭ টি গ্রায়ম জুন-নয়ভ - - ১০০% - 

২ সামাসজক রস্তুসত         

২.১ ডস্বিায়সবক েল রস্তুত রাখা ২৮৮৭ টি - ২৮৮৭ টি গ্রায়ম জুন-নয়ভ ২০% ২০% ৩০% ৩০% 

২.১.১ পূব ড সতকীকরণ বাতডা রিার রয়োজন 

অনুসায়র 

- - জুন-নয়ভ ৩০% ১০% ২০% ৪০% 

২.১.২ জরুরী তহসবল গলন ২৮৮৭ টি - ২৮৮৭ টি গ্রায়ম সারা বির - - ১০০% - 

২.১.৩ উদ্ধার তৎপরতা পসরিালনার রস্তুসত (মহড়ার 

আয়োজন) করা 

৮৭ টি ৮৭০য০০০ ৮৭ টি ইউসনেয়ন ডম-জুন - - - ১০০% 

২.১.৪ কসন্টনয়জিী স্টক ৮৭ টি ৪য৩৫০য০০০ ৮৭ টি ইউসনেয়ন মাি ড-এসরল ৩০% ১০% ২০% ৪০% 

২.১.৫ ডস্টার হাউজ ৮৭ টি ১য৭৪০য০০০ ৮৭ টি ইউসনেয়ন মাি ড-এসরল ৩০% ১০% ২০% ৪০% 

২.১.৬ সামাসজক সয়িতনতা বৃসদ্ধ কা ডক্রম ৮৭ টি ৮৭০য০০০ ৮৭ টি ইউসনেয়ন অয়ক্টা-ডসয়ে - - - ১০০% 

২.১.৭ জরুরী উদ্ধার কা ডক্রম পসরিালনা রয়োজন 

অনুসায়র 

- ১৮৭ টি ইউসনেয়ন রয়োজন 

অনুসায়র 

৩০% ২০% ১০% ৪০% 

২.১.৮ দুগ ডতয়ের আশ্রেয়কয়ন্দ্র সনয়ে  াওো (গভ ডবতী ২৮৮৭ টি - ২৮৮৭ টি গ্রায়ম জুন-নয়ভ ৩০% ৩০% ১০% ৩০%  
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ক্ররমক কার্ যক্রম লক্ষযমাত্রা সম্ভাব্য বায়েট জকাথাে কিয়ব 
বাস্তবােয়নি 

সম্ভাব্য িারিখ 

জক কিয়ব এবং কিটুকু কিয়ব 
উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

সায়থ সমন্বে 

জেলা 

প্রশাসন 

% 

উপয়েলা 

প্রশাসন 

% 

করমউরন

টি % 

এন.রে.

ও % 

মসহলায বৃদ্ধয রসতবন্ধী ও সশশু) 

২.১.৯ রয়োজনীে সিসকৎসা  ন্ত্রপাসতসহ ডমসেকযাল 

টিম রস্তুত রাখা  

৮৭ টি  ৮৭ টি ইউসনেয়ন জুন- নয়ভ ৩০% ৩০% ১০% ৩০%  

২.১.১০ জরুরী ঔেধপত্র মজুে রাখা (আশ্রেয়কন্দ্র ও 

ডমসেয়কল টিয়মর জন্য) 

৮৭ টি ১য৭৪০য০০০ ৮৭ টি ডমসেকযাল টিয়মর জন্য জুন- নয়ভ ৩০% ৬০% - ১০%  
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৩.৪.৩ দুয়র্ যাগ পিবিী কিণীে 

 

ক্ররমক কার্ যক্রম লক্ষযমাত্রা সম্ভাব্য বায়েট জকাথাে কিয়ব 
বাস্তবােয়নি 

সম্ভাব্য িারিখ 

জক কিয়ব এবং কিটুকু কিয়ব 
উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

সায়থ সমন্বে 

জেলা 

প্রশাসন

% 

উপয়েলা 

প্রশাসন

% 

করমউরন

টি % 

এন.রে.

ও % 

১. আগাম জায়তর ধান বীজ (২৮ ও ৪৫) ও সার 

সরবরাহ (রসত কৃেকয়ক ১০ ডকসজ কয়র বীজ 

এবাং ইউসরো ৫০ ডকসজ, টিএসসপ ২৫ ডকসজ, 

এমওসপ ২৫ ডকসজ, সজপসাম ২৫ ডকসজ কয়র) 

৫৫০০ 

কৃেক 

১৩,৭৫০,০০০ েসরদ্র কৃেক সেয়সম্বর- 

জানুোসর 

১০% ১০% - ৮০% দুয়র্ যাগ 

পিবিী 

সময়ে 

প্রস্তারবি 

কার্ যক্রমগুয়লা 

বাস্তবারেি 

হয়ল মানুয়ষি 

েীবন ও 

সম্পয়দি 

ক্ষেক্ষরি 

কমায়ি 

সহােিা 

কিয়ব। 

প্রস্তারবি 

কার্ যক্রমগুয়লা 

সঠিক ায়ব 

বাস্তবারেি 

হয়ল হাওি 

এলাকাি 

ঝুঁরকপূণ য 

েনয়গাষ্ঠীি 

আথ য-

সামারেক 

উন্নেন িটয়ব 

র্া োিীে 

উন্নেয়ন 

অবদান 

২. রাস্তাঘাে ডমরামত ৩১৫.৯৫ 

সক.সম 

১৫৮,৯৭৫,০০০ সুনামগঞ্জ সের-১৫ সক.সম., 

শাো-২২ সক.সম., সেরাই-১৮ 

সক.সম., জামালগঞ্জ-৭.৯৫ 

সক.সম., েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-২০ 

সক.সম., সবেম্ভরপুর-১৮ সক.সম., 

ডোোরাবাজার-৩৫ সক.সম., 

ধম ডপাশা-৪২ সক.সম., িাতক-১৮ 

সক.সম., জগন্নাথপুর- ২২ সক.সম. 

ও তাসহরপুর-৩২ সক.সম. 

অয়ক্টাবর-মাি ড ২০% ২০% - ৬০% 

৩. ঘরবাড়ী ডমরামত করা ৪৩৫০ টি ৬৫য২৫০য০০০ ক্ষসতগ্রস্ত ঘরবাড়ী জানু-মাি ড ১০% ২০% - ৭০% 

৪. জরুরী সিসকৎসা ডসবা রোন ১৫০০০ 

পসরবার 

৭য৫০০য০০০ দুগ ডত এলাকা জানু-মাি ড ১০% ৪০% - ৫০% 

৫. পাসন সবশুদ্ধকরণ ট্যবয়লেয সফেসকসর ইতযাসে 

সবতরণ 

১৫০০০ 

পসরবার 

৪য৭০০য০০০ দুগ ডত এলাকা জুন-নয়ভ - - - ১০০% 

৬. ক্ষসতগ্রস্ত বাঁধ ডমরামত ৩০২.৪ 

সক.সম. 

১৫১য২০০য০০০  সুনামগঞ্জ সের-১০ সক.সম., 

শাো-২২ সক.সম., সেরাই-৩৫ 

সক.সম., জামালগঞ্জ-৪১.৪ সক.সম., 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ-১৫ সক.সম., 

সবেম্ভরপুর-৯ সক.সম., 

ডোোরাবাজার-২৭ সক.সম., 

ধম ডপাশা-৭০ সক.সম., িাতক-৩৫ 

সক.সম., জগন্নাথপুর- ৮ সক.সম. ও 

তাসহরপুর-৩০ সক.সম. 

জানুোসর-

ডফব্রুোসর 

২০% ২০% - ৬০% 
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ক্ররমক কার্ যক্রম লক্ষযমাত্রা সম্ভাব্য বায়েট জকাথাে কিয়ব 
বাস্তবােয়নি 

সম্ভাব্য িারিখ 

জক কিয়ব এবং কিটুকু কিয়ব 
উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

সায়থ সমন্বে 

জেলা 

প্রশাসন

% 

উপয়েলা 

প্রশাসন

% 

করমউরন

টি % 

এন.রে.

ও % 

৭. বসতসভোে গাি লাগায়না (রসত পসরবারয়ক ১০ 

টি কয়র িারা রোন) 

১০য০০০ 

পসরবার 

৫য০০০য০০০ ১১ টি উপয়জলাে সেয়সম্বর- 

জানুোসর 

- - - ১০০% িাখয়ব। 

 

৮. ডগা খায়যর ব্যবস্থা করা রয়োজন 

অনুসায়র 

- ১১ টি উপয়জলাে জুন-নয়ভ ৩০% ৩০% ২০% ২০% 

৯. গবাসে পশু পাসখর সিসকৎসা ডসবা রোন  - ১১ টি উপয়জলাে জুন-নয়ভ ১০% ৫০% ১০% ৩০% 

১০. জরুরী অবস্থাে ত্রায়ণর ব্যবস্থা করা ১৫০০০ 

পসরবার 

৩৭য৫০০য০০০ ১১ টি উপয়জলাে জুন-নয়ভ ১০% ১০% - ৮০% 

১১. স্বাস্থযসম্মত পােখানা স্থাপন ১০৭৮৯ টি  ২১,৫৭৮,০০০ ১১ টি উপয়জলাে অয়ক্টাবর-মাি ড - ১০% - ৯০% 

১২. নলকূপ সাংস্কার  ও প্লােফম ড বন্যা ডলয়ভয়লর 

উপয়র স্থাপন 

১০০০ টি ১৫য০০০য০০০ ১১ টি উপয়জলাে সেয়সম্বর- 

জানুোসর 

- - - ১০০% 

১৩. দুয় ডায়গর পয়র ডরাগ জীবাণু সবস্তারয়রায়ধ সব্লসিাং 

পাউোরয ডসভলনয সফনাইল ইতযাসে সবতরণ   

১৫০০০ 

পসরবার 

৩য০০০য০০০ ১১ উপয়জলাে জুন-নয়ভ - - - ১০০% 

১৪. দুয় ডায়গর পয়র পুকুয়র জীবাণুনাশক (চুন) রয়োগ 

করা 

৮৫০ টি ৪৩০য০০০ ১১ উপয়জলাে জুন-নয়ভ - - - ১০০% 

১৫. আেবৃসদ্ধমূলক কম ডকায়ন্ড যুক্ত করার লয়ক্ষয ডট্রে-

ডবইজে রসশক্ষয়ণর ব্যবস্থা করা এবাং রয়োজনীে 

উপকরণ রোন (বাসড়র আসঙ্গনাে সসি িাে ও 

হাঁস পালন) 

৫৫০ জন ২,০০০,০০০ ১১ টি উপয়জলাে অয়ক্টা-ডসয়ে - - - ১০০% 
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৩.৪.৪ স্বা ারবক সময়ে/ ঝুঁরকহ্রাস সময়ে প্রস্তুরি 

 

ক্ররমক কার্ যক্রম লক্ষযমাত্রা সম্ভাব্য বায়েট জকাথাে কিয়ব 
বাস্তবােয়নি 

সম্ভাব্য িারিখ 

জক কিয়ব এবং কিটুকু কিয়ব 
উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

সায়থ সমন্বে 

জেলা 

প্রশাসন 

% 

উপয়েলা 

প্রশাসন

% 

করমউরন

টি % 

এন.রে.

ও % 

০১ উলান রবলয়কর মােয়ম সয়িতনতা সৃসষ্ট করা ৩৪৬৪৪ টি - ২৮৮৭ টি গ্রায়ম অয়ক্টা-ডসয়ে - - - ১০০%  

০২ স্কুল ডসশয়নর মােয়ম সয়িতনতা সৃসষ্ট করা ৩৫৯৬৪ টি - ২৯৯৭ টি স্কুয়ল অয়ক্টা-ডসয়ে - - - ১০০%  

০৩ গ্রাম প ডায়ে গ্রাম দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা কসমটির 

মাসসক সভা  

৩৪৬৪৪ টি - ২৮৮৭ টি গ্রায়ম অয়ক্টা-ডসয়ে - - ৫০% ৫০%  

০৪ ইউসনেন প ডায়ে ইউসনেন দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা 

কসমটির মাসসক সভা 

২২৪৪ টি ১,১২২,০০০ ১৮৭ টি ইউসনেয়ন অয়ক্টা-ডসয়ে - ৪০% - ৬০%  

০৫ উপয়জলা প ডায়ে উপয়জলা দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা 

কসমটির মাসসক সভা 

১৩২ টি ১৩২০০০ ১১ টি উপয়জলাে অয়ক্টা-ডসয়ে - ৪০% - ৬০%  

০৬ সয়িতনতা সৃসষ্টর লয়ক্ষয সশক্ষা উপকরণ উন্নেন 

(সলফয়লেয ডবাসশউরয বুকয়লেয ডপাষ্টার ইতযাসে)  

১৫০০০ টি ৭৫০,০০০ ১১ টি উপয়জলার জন্য অয়ক্টা-ডসয়ে - - - ১০০%  

০৭ সয়িতনতা সৃসষ্টর লয়ক্ষয সবলয়বাে ড স্থাপন ৮৭ টি ৪,৩৫০,০০০ ৮৭ টি ইউসনেয়ন অয়ক্টা-ডসয়ে - - - ১০০%  

০৮ ডস্বিায়সবক েয়লর উদ্ধার ও অনুসন্ধান সবেেক 

রসশক্ষণ রোন (উপয়জলা প ডায়ে)  

১১ ব্যাি ২২০,০০০ ১১ টি উপয়জলাে অয়ক্টা-ডফব্রু ২০% ২০% ২০% ৪০%  

০৯ উপয়জলা প ডায়ে উপয়জলা দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা 

কসমটির সেস্যয়ের দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা সবেেক 

রসশক্ষণ রোন 

১১ ব্যাি ৩৩০,০০০ ১১ টি উপয়জলাে অয়ক্টা-ডফব্রু - ২০% - ৮০%  

১০ ডজলা প ডায়ে ডজলা দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা কসমটির 

সেস্যয়ের দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা সবেেক রসশক্ষণ 

রোন 

১ ব্যাি ৪০,০০০ ডজলাে প ডায়ে অয়ক্টা-ডফব্রু ৪০% - - ৬০%  

১১ কৃেকয়ের সার ও ডসি ব্যবস্থাপনার উপর 

রসশক্ষণ  রোন 

১৫০ ব্যাি/ 

৪৫০০ জন 

২,২৫০,০০০ ১৫০ টি কৃসে ব্লয়ক অয়ক্টা-ডফব্রু - ৩০% - ৭০%  



78  
 

ক্ররমক কার্ যক্রম লক্ষযমাত্রা সম্ভাব্য বায়েট জকাথাে কিয়ব 
বাস্তবােয়নি 

সম্ভাব্য িারিখ 

জক কিয়ব এবং কিটুকু কিয়ব 
উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

সায়থ সমন্বে 

জেলা 

প্রশাসন 

% 

উপয়েলা 

প্রশাসন

% 

করমউরন

টি % 

এন.রে.

ও % 

১২ সয়িতনতা সৃসষ্টর লয়ক্ষয পথনােকয জারীগান 

আয়োজন করা 

১১ টি ১৬৫,০০০ ১১ টি উপয়জলাে অয়ক্টা-ডফব্রু - - - ১০০%  
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চতুথ য অধ্যাে: েরুিী সাড়া প্রদান 

 

৪.১ েরুিী অপায়রশন ডসন্টার (EOC): 

 

ক্ররমক নং নাম পদবী জমাবাইল 

০১ ডেবসজৎ সসনহা 

 

অসতসরক্ত ডজলা রশাসক (সাসব ডক)য সুনামগঞ্জ ০১৭১২৯৯২০৮৬ 

০২ মসনরুল হাসান 

 

সহকাসর কসমশনার (সাধারণ শাখা) ০১৯১৩৩৭৯৪১৮ 

০৩ রাসজব আহয়মে ডজলা ত্রাণ ও পুনব ডাসন কমকতডায সুনামগঞ্জ ০১৭১৬৪৮৮০৫৮ 

 

০৪ ডমাঃ শহী আলী ডবতার  ন্ত্রিালকয ডজলা রশাসয়কর কা ডালে 

সুনামগঞ্জ 

০১৭২৮২৩৮৫৫৬ 

০৫ ডমাঃ ডেয়লাোর ডহায়সন অসফস সহকাসরয ডজলা ত্রাণ ও পুনব ডাসন 

কমকতডার কা ডালেয সুনামগঞ্জ 

০১৭৫৯৯৩৯৫১২ 

 

৪.১.১ েরুিী কয়রাল রুম পরিচালনা 

 

 দুয় ডাগ সাংগঠিত হওোর পর পরই উপয়জলা কা ডালয়ে জরুরী কয়রাল রুম স্থাপন করা হয়ব। ডেখায়ন পালাক্রয়ম একসায়থ 

কমপয়ক্ষ ৩/৪ জন ডস্বিায়সবক ও পুসলশ সেয়স্যর উপসস্থসত সনসিত করা হয়ব।  

 উপয়জলার োসেেশীল ব্যসক্তবগ ড কয়রাল রুয়মর সাসব ডক োসেয়ে থাকয়বন। রসত েয়ল কমপয়ক্ষ ৩ জন কয়র ডমাে ৩ টি  

ডস্বিায়সবক েল পালাক্রয়ম সেবা রাসত্র ২৪ ঘন্টা কয়রাল রুয়মর োসেে পালন করয়বন। 

 ডজলা শহয়রর সাংয়গ সাব ডক্ষসণক ড াগায় াগ রক্ষা করয়বন। 

 কয়রাল রুয়ম একটি কয়রাল রুম ডরসজস্টার থাকয়ব। উক্ত ডরসজস্টায়র ডকান সময়ে ডক োসেে গ্রহণ করয়বনয োসেেকালীন 

সময়ে সক সাংবাে পাওো ডগল এবাং সক সাংবাে ডকাথাে কার সনকে ডররণ করা হল তাহা সলসপবদ্ধ করা হয়ব।  

 ডেোয়ল োঙ্গায়না একটি উপয়জলার ম্যায়প সবসভন্ন ইউসনেয়নর অবস্থানয সবসভন্ন গ্রায়ম  াতাোয়তর রাস্তায খালয বাঁধ ইতযাসে 

সিসহ্নত থাকয়ব। দুয় ডাগ পরবতী সময়ে ডকান ডকান এলাকাে সবয়িয়ে ডবসশ ক্ষসত হয়েয়ি তা সিসহ্নত করয়ত হয়ব। 

 কয়রাল রুয়মর োসেে পালন পালয়নর সুসবধায়থ ড ডরসেওয হযাজাকয িাজডার লাইেয ৫ টি বড় েি ড লাইেয গামবুেয লাইফ 

জযায়কেয ব্যাোরীয ডরইন ডকাে ড ইতযাসে কয়রাল রুয়মর মজুে রাখা হয়ব।   
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৪.২ আপদকালীন পরিকল্পনা 

 

ক্রঃ 

নং 
কাে লক্ষমাত্রা কখন কিয়ব জক কিয়ব 

কািা সাহায়ে 

কিয়ব 
রক ায়ব কিয়ব জর্াগায়র্াগ 

১. ডস্বিায়সবক েল 

রস্তুত রাখা 

১১ টি ১২ মাস ইউএনও  DDM C 

ও জবসিকািী 

সংস্থা এবং 

েনয়গারষ্ট 

প্ররশক্ষণ প্রদান, 

সিঞ্জাম সিবিাহ, 

ব্যারিগি জর্াগায়র্াগ 

ইউরনেন ও 

উপয়েলা দুয়র্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটিি  

দারেত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরি 

২. পূব ড সতকীকরণ 

বাতডা রিার 

১১ টি ৮ মাস 

(এসরল-

নয়ভম্বর) 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

জস্বচ্ছায়সবক 

গ্রামপুরলশ মাইয়ক্রায়িান, 

জমগায়িানয 

মসসজয়ের মাইকয 

বাঁসশয সাইয়িন ও 

ড্রাম বারেয়ে 

UDM C 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরি 

৩. ডনৌকায ডভলা ও 

ভযানগাসড় রস্তুত 

রাখা 

৮৭ টি ঐ ইউরনেন 

কার্ যালয়েি 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরি 

UP সদস্য জনৌকা, গাড়ী ও  যান 

চালয়কি সায়থ 

আয়লাচনা কয়ি 

িায়দি জিান নম্বি 

সংিক্ষণ কিা 

    ঐ 

৪. জরুরী উদ্ধার 

কা ডক্রম 

পসরিালনা 

রয়োজন 

অনুসায়র 

ঐ ঐ জবসিকািী 

সংস্থা এবং 

করমউরনটিি 

েনগণ 

 উদ্ধাি কাে কিয়ি 

পায়ি এমন রকছু 

জস্বচ্ছায়সবক রনি যািণ 

কয়ি ওরিয়েয়েশন 

প্রদান এবং েীবন 

িক্ষাকািী সিজ্ঞামসহ 

র্ারত্রক জনৌকা 

ব্যবহাি কয়ি 

UzDM C ও 

UDM C 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি সায়থ 

জর্াগায়র্াগ 

৫. রাথসমক 

সিসকৎসা / স্বাস্থয 

/ মৃত ব্যবস্থাপনা 

১১ টি ঐ ঐ      ঐ রনকয়টি স্বাস্থযয়সবা 

জকয়ন্দ্রি জর্াগায়র্াগ 

ও জিান নং সংিক্ষণ 

কিা 

উপয়েলা 

স্বাস্থযয়কয়ন্দ্রি 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

কম যকিযা 

৬. শুকনা খাবারয 

জীবন রক্ষাকারী 

ঔেধ সাংগ্রহ ও 

রস্তুত রাখা 

১১০০০ 

পসরবার 

৬ মাস (জুন-

নয়ভম্বর) 

UzDM C 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরি 

স্থানীে 

ব্যবসােী ও 

জবসিকািী 

সংস্থা এবং 

করমউরনটিি 

েনগণ 

করমউরনটি ও সংস্থা 

র্ািা খাবাি ও ঔষি 

রদয়ি পায়ি িায়দি 

সায়থ সিাসরি 

আয়লাচনা ও জিান 

নং সংগ্রহ কিা 

UzDMC ও 

UDMC 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি সায়থ 

জর্াগায়র্াগ 

 

৭. গবােী পশুর 

সিসকৎসা / েীকা 

রয়োজন 

অনুসায়র 

ঐ ইউরনেন 

কার্ যালয়েি 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরি 

করমউরনটিি 

েনগণ 

ইউরনেয়নি 

দারেত্বপ্রাপ্ত কমীি 

সায়থ আয়লাচনাি 

মাধ্যয়ম 

UDMC 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি এবং 

উপয়েলা প্রাণী 

সম্পদ কম যকিযা  

৮. আশ্রেয়কন্দ্র 

রক্ষণায়বক্ষণ 

৩৪৯ টি ঐ ঐ সিকািী ও 

জবসিকািী 

সংস্থা এবং 

করমউরনটিি 

েনগণ 

সিাসরি 

আশ্রেয়কন্দ্রগুয়লা 

পরিদশ যন কয়ি 

সংরিষ্ট  কম যকিযায়ক 

অবরহি কয়ি 

প্রয়োেনীে সমস্যা 

সমািান কিা 

UzDMC ও 

UDMC 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি সায়থ 

জর্াগায়র্াগ। 

৯. ত্রাণ কা ডক্রম 

সমন্বে করা 

১১ টি 

উপয়জলাে  

উপসস্থত সমে ঐ ঐ জর্ সব প্ররিষ্ঠান / 

ব্যারি ত্রাণ রদয়ব 

UzDMC ও 

UDMC 



81  
 

ক্রঃ 

নং 
কাে লক্ষমাত্রা কখন কিয়ব জক কিয়ব 

কািা সাহায়ে 

কিয়ব 
রক ায়ব কিয়ব জর্াগায়র্াগ 

িায়দি সায়থ 

জর্াগায়র্াগ  কিা 

 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি সায়থ 

জর্াগায়র্াগ। 

১০. মহড়ার 

আয়োজন করা 

১১ টি ৩ মাস (জানু-

মাি ড) 

ঐ ঐ অরিক দুয়র্ যাগপ্রবন 

এলাকাে সিাসরি 

জস্বচ্ছায়সবক ও 

করমউরনটিি 

েনগণয়ক সায়থ রনয়ে 

একটি রনরদ যষ্ট স্থায়ন 

রবর ন্ন আপয়দি 

উপি মহড়া কিা 

UzDMC ও 

UDMC 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি সায়থ 

জর্াগায়র্াগ। 

 

১১. জরুরী কয়রাল 

রুম পসরিালনা 

১ টি ৮ মাস 

(এসরল-

নয়ভম্বর) 

জেলা দুয়র্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

জেলা প্রশাসন কয়রাল রুয়মি  

প্রয়োেনীে সব 

উপকিণ ও িথ্য 

সংিক্ষণ কিা 

জেলা দুয়র্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটিি সায়থ 

জর্াগায়র্াগ  

 

আপদকালীন পরিকল্পনা বান্তবােয়নি রনয়দ যশনা 

 

৪.২.১ জস্বচ্ছায়সবকয়দি প্রস্তুি িাখা 

 ওোড য পর্ যায়ে ইউরপ সদস্যয়দি জনতৃয়ত্ব জস্বচ্ছায়সবক দল গঠন কিা।  

 জস্বচ্ছায়সবকয়দি মাধ্যয়ম গ্রায়ম গ্রায়ম িথ্য ও সিকীকিণ বািযা প্রচাি কিা। 

 জস্বচ্ছায়সবক দয়ল সদস্যয়দি ময়ধ্য রবর ন্ন প্রকাি দারেত্ব র্থা- সংয়কি, বািযা, উদ্ধাি, অপসািণ  ও আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবস্থাপনা, 

দুয়র্ যাগ ঝুঁরকহ্রায়সি উপি প্ররশক্ষণ আয়োেন কিা।  

 

৪.২.২ সিকযবািযা প্রচাি 

 প্রয়িযক ওোয়ড যি ইউরপ সদস্য িাি এলাকাি প্রয়িযক বাড়ীয়ি সিকয সংয়কি প্রচায়িি রবষেটি ব্যরিগি দােীত্ব রনরিি 

কিয়বন।  

 ৫নং সিকয সংয়কি জিরডও, জটরলর শয়নি মাধ্যয়ম প্রচারিি হওো পর্ যন্ত প্ররি িোে অন্তি একবাি মাইয়কি জিাষণা 

জদওোি ব্যবস্থা কিয়ি হয়ব। মহারবপদ সংয়কি জিরডও, জটরলর শয়নি মাধ্যয়ম প্রচায়িি সংয়গ সংয়গ মাইক বারেয়ে ও স্কুল 

মাদ্রাসাি িো রবপদ সংয়কি রহসায়ব একটানা ায়ব বাোয়নাি ব্যবস্থা কিয়ি হয়ব।  

 

৪.২.৩ েনগণয়ক অপসািয়ণি ব্যবস্থাদী 

 জিরডও, জটরলর শন মািিি ঝুঁরকপূণ য এলাকাি জলাকেনয়ক রনিাপদ আশ্রেয়কয়ন্দ্র অপসািয়ণি কাে শুরু কিা বািযা প্রচায়িি 

সংয়গ সংয়গ স্ব স্ব ওোয়ড যি ইউরপ সদস্য িাি এলাকাি জস্বচ্ছায়সবকয়দি সহােিাে অপসািয়ণি কাে শুরু কিয়বন।  

 ৮ নং মহারবপদ সংয়কি প্রচায়িি সংয়গ সংয়গ ঝুঁরকপূণ য  এলাকাি েনগণয়ক রনিাপদ আশ্রেয়কয়ন্দ্র আশ্রে গ্রহণ কিবাি েন্য 

মাইয়ক প্রচাি কিয়ি হয়ব এবং জস্বচ্ছায়সবক দল বাড়ী রগয়ে আশ্রে গ্রহয়ণি জোি িারগদ জদয়বন। প্রয়োেয়ন অপসািণ কিয়ি 

হয়ব। জকান ঝুঁরকপূণ য এলাকাি জলাক জকান আশ্রেয়কয়ন্দ্র আশ্রে রনয়ব িা োরনয়ে রদয়বন।  

 

৪.২.৪ উদ্ধাি ও প্রাথরমক রচরকৎসা প্রদান 

 অিযারিক ঝুঁরকপূণ য এলাকাি  সংরিষ্ট জেলা/উপয়েলা দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি সদস্যয়দি িত্বাবিায়ন ন্যাস্ত কিাি ব্যবস্থা 

কিয়ি হয়ব।  

 উদ্ধাি কাে পরিচালনাি েন্য জেলা/উপয়েলাি দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি িত্বাবিায়ন একটি স্থােী িহরবল গঠন কিয়বন।  

 অস্থােী স্বাস্থয কযাম্প স্থাপন ও পরিচালনা কিয়বন।  

 আশ্রেয়কয়ন্দ্র অবস্থান গ্রহণকািী অসুস্থ্ ব্যরি, বয়োবৃদ্ধ, রশশু ও আসন্ন প্রসবী মরহলায়দি েরুিী র রিয়ি হাসপািায়ল জপ্রিণ 

কিয়ি হয়ব।  

 মৃিয়দহ সৎকাি ও গবারদপশু মাটি জদবাি কাে সকল ইউরপ সদস্য জস্বচ্ছায়সবকয়দি সহােিাে ওোড যর রিক দারেত্ব পালন 

কিয়বন।  
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৪.২.৫ আশ্রেয়কন্দ্র িক্ষনায়বক্ষণ  

 দুয়র্ যাগপ্রবণ জমৌসুয়মি শুরুয়িই আশ্রেয়কন্দ্রগুয়লা প্রয়োেনীে জমিামি কয়ি ব্যবহাি উপয়র্াগী িাখা। 

 েরুিী মুহূয়িয জকান রনরদ যষ্ট রনিাপদ স্থায়ন বা আশ্রেয়কয়ন্দ্র আশ্রে জনয়ব িা ঠিক কিা।  

 দুয়র্ যাগকালীন সময়ে মরহলা, রশশু ও প্ররিবিীয়দি সারব যক রনিাপিা (আশ্রেয়কন্দ্র ও অন্যান্য স্থায়ন আশ্রে জনো) 

রনরিিকিণ।  

 আশ্রেয়কয়ন্দ্র রনিাপদ পারন সিবিাহ ও অন্যান্য জসবাসমূহ রনরিি কিা।  

 েনসািািণয়ক িায়দি প্রয়োেনীে সম্পদ (গবারদপশু, হাঁস-মুিগী, েরুিী খাদ্য ইিযারদ) রনিাপদ স্থায়ন স্থানান্তয়ি 

সহােিাকিণ। 

 

৪.২.৬ জনৌকা প্রস্তুি িাখা  

 জেলা/উপয়েলা দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটি ইউরনেয়ন কিগুরল ইরঞ্জন চারলি জনৌকা আয়ছ িাি রহসাব িাখয়বন এবং কেটি ও 

জকানগুয়লা দুয়র্ যায়গি সমে েরুিী কায়ে ব্যবহাি হয়ব িা ঠিক কিয়বন।  

 জনৌকাি মারলকগণ িায়দি এ কায়ে সহােিা কিয়বন।  

 েরুিী কয়রালরুয়ম জনৌকাি মারলক ও মারিয়দি জমাবাইল নাম্বাি সংিরক্ষি থাকয়ব।  

 

৪.২.৭ দুয়র্ যায়গি ক্ষেক্ষরি, চারহদা রনরুপণ ও প্ররিয়বদন জপ্রিণ: 

 দুয়র্ যাগ অব্যহরিি পি পিবিী ২৪ িোি ময়ধ্য “এসওএস িিম” ও অনরিক ৭ রদয়নি ময়ধ্য “সে” িিয়ম ইউরনেন পরিষদ 

জচোিম্যায়নি রনকট পাঠায়বন।  

 ইউরনেন পরিষয়দি জচোিম্যান ইউরপ সরচয়বি মাধ্যয়ম প্রয়িযক ওোয়ড যি প্ররিয়বদন একরত্রি কয়ি পিবিী ১২ িোি ময়ধ্য 

উপয়েলা দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি জচোিম্যায়নি রনকট জপ্রিণ কিয়বন।  

 

৪.২.৮ ত্রাণ কাক্রযম সমন্বে কিা 

 ইউরনেন পরিষয়দি জচোিম্যান রবর ন্ন ত্রাণ ও পুনব যাসন সহািাকািী দয়লি ত্রাণ কাে সমন্বে কিয়বন।  

 বাইয়ি জথয়ক ত্রাণ রবিিণকািী দল আসয়ল িািা রক পরিমাণ বা জকান িিয়নি ত্রাণ সামগ্রী, পুনব যাসন সামগ্রী এয়নয়ছন িা 

একটি জিরেষ্টায়ি রলরপবদ্ধ কিয়ি হয়ব। উি দল জকান এলাকাে ত্রাণ কাে পরিচালনা কিয়বন িা কয়রাল রুময়ক োনায়ি 

হয়ব। 

 ইউরনেন দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটি দুস্থিা ও ক্ষেক্ষরিি র রিয়ি ওোড য পর্ যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বিােি পরিমাণ ঠিক কিয়বন 

এবং বিােকৃি ত্রাণ সামগ্রীি পরিমাণ/সংখ্যা ওোয়ড যি েনগয়ণি ময়ধ্য প্রচায়িি ব্যবস্থা কিয়বন।  

 

৪.২.৯ শুকনা খাবাি, েীবন িক্ষাকািী ঔষি সংগ্রহ ও প্রস্তুি িাখা  

 িাৎক্ষরণক ায়ব রবিিয়ণি েন্য শুকনা খাবাি জর্মন, রচড়া, মুরড় ইিযারদ স্থানীে ায়ব হাট/বাোি জথয়ক সংগ্রহ কিয়ি হয়ব।  

 চাল, ডাল, আটা, জিল ইিযারদ উপকিণ ও গৃহ রনম যায়ণি উপকিণ র্থা জেউটিন, জপয়িক, নাইলয়নি িরশ ইিযারদ স্থানীে 

বাোি জথয়ক সংগ্রহ কিয়ি হয়ব।  

 ইউরনেন পর্াায়ে স্বাস্থয সহকািী ও পরিবািকল্যাণ সহকািীি সহােিাে প্রয়োেনীে ঔষিপয়ত্রি িারলকা বিিী ও স্থানীে 

বাোি জথয়ক সংগ্রহ কিয়ব।  

 ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কমীয়দি র্ািাোয়িি েন্য প্রয়োেনীে রিক্সা, জববীয়টরক্স ও অন্যান্য র্ানবাহন ইিযারদ সমন্বয়েি 

দারেত্ব ইউরনেন পরিষয়দি জচোিম্যায়নি উপি থাকয়ব।  

 

৪.২.১০ গবারদপশুি রচরকৎসা/টিকা  

 উপয়েলা প্রাণীসম্পদ হাসপািাল জথয়ক অবস্থা রবয়বচনা কয়ি প্রয়োেনীে ঔষি সংগ্রহ কয়ি ইউরনেন  বন অথবা 

স্বাস্থযয়কয়ন্দ্র সংিক্ষণ কিয়ি হয়ব।  

 ইউরনেন দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি সদস্যয়দি  প্রাণী রচরকৎসা রবষেক প্রয়োেনীে প্ররশক্ষয়ণি ব্যবস্থা কিয়ি হয়ব।  

 প্রয়োেয়ন অর জ্ঞিাসম্পন্ন ব্যরিয়দি আপদকালীন সময়ে প্রাণী রচরকৎসা কায়েি সায়থ সম্পৃি কিায়নাি ব্যবস্থা কিয়ি 

হয়ব। 

 

৪.২.১১ মহড়াি আয়োেন কিা  

 সিকযবািযা/পূব যা াস প্রচাি, অপসািণ, উদ্ধাি ও প্রাথরমক ত্রাণ কার্ য পরিচালনা রবষয়ে মহড়া অনুষ্ঠায়নি আয়োেন কিা।  

 ঘূণীিড়/বন্যা প্রবণ এলাকাসমূয়হ অব্যাহি ায়ব দুয়র্ যাগ মহড়া আয়োেন কিা।  

 প্ররি বছি এরপ্রল এবং জসয়েম্বয়ি েনয়গারষ্টয়ক রনয়ে মহড়াি মাধ্যয়ম প্রস্তুরিি অবস্থা পিীক্ষা কিা।  
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 মহড়া অনুষ্ঠায়নি সমে অসুস্থ, পঙ্গুয গভ ডবতী মরহলা ও রশশুয়দি আশ্রেয়কয়ন্দ্র রনয়ে র্াওোয়ক রবয়শষ ায়ব উয়েখ কিা।  

 ঝুঁরকপূণ য এলাকাি জলাকেন আশ্রেয়কয়ন্দ্র র্াওোি েন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউরপ কার্ যালয়ে না কয়ি ঝুঁরকপূণ য গ্রায়ম কিয়ি হয়ব।  

 

৪.২.১২ েরুিী কয়রাল রুম পরিচালনা  

 দুয়র্ যাগ সংগঠিি হওোি পিপিই জেলা/উপয়েলা/ইউরনেন পরিষদ কার্ যালয়ে েরুিী কয়রাল রুম স্থাপন কিয়ি হয়ব। 

জসখায়ন পালাক্রয়ম একসংয়গ কমপয়ক্ষ ৩/৪ েন জস্বচ্ছায়সবক ও গ্রাম পুরলশ সদস্য উপরস্থরি রনরিি কিয়ি হয়ব।  

 ইউরনেন পরিষয়দি সরচব ও দােীত্বশীল ব্যরিবগ য কয়রাল রুয়মি সারব যক দােীয়ত্ব থাকয়বন। প্ররি দয়ল কমপয়ক্ষ ৩ েন কয়ি 

জমাট ৩টি জস্বচ্ছায়সবক দল পালাক্রয়ম রদিা-িারত্র কয়রাল রুয়ম দােীত্ব পালন কিয়বন। ইউরনেন পরিষয়দি সরচব 

সাব যক্ষরণক ায়ব িিাবিান কিয়বন।  

 

৪.২.১৩ আশ্রেয়কন্দ্র/রনিাপদ স্থানসমূহ  

 বন্যাি সমে ডুয়ব র্ায়ব না, নদী াঙ্গন জথয়ক দুয়ি এমন স্থান আশ্রেয়কন্দ্র রহসায়ব ব্যবহৃি হয়ি পায়ি।  

 রনি যারিি আশ্রেয়কন্দ্র, স্থানীে স্কুল, কয়লে, সিকািী ও জবসিকািী প্ররিষ্ঠান, উঁচু িাস্তা, বাঁি আশ্রেয়কন্দ্র রহসায়ব ব্যবহৃি হয়ি 

পায়ি।  

 প্ররিটিি রবস্তারিি বণ যনা রলখয়ি হয়ব। 

 রনয়ে জটরবয়লি মাধ্যয়মও জদখায়ি হয়ব।  

 

৪.৩ উপয়েলাি রনিাপদ স্থানসমুয়হি িারলকা ও বন যনা 

 

আশ্রেয়কন্দ্র নাম 
গ্রাম/ ইউরনেয়নি 

নাম 
িািন ক্ষমিা মন্তব্য 

মাটির ডকো / বন্যা 

আশ্রেয়কন্দ্র 

ডবয়হলী মাটির সকো 

জামালগঞ্জয সুনামগঞ্জ 

ডবয়হলী ১০০ জন  

ঘূণীঝড় 

আশ্রেয়কন্দ্র 

   সুনামগয়ঞ্জ 

ডকান 

ঘূণীঝড় 

আশ্রেয়কন্দ্র 

ডনই। 

স্কুল কাম ডসল্টার জামালগঞ্জ উপয়জলা    

 ডবয়হলী সরকাসর রাথসমক সবযালে ডবয়হলী ২০০ জন  

 মামুেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডবয়হলী ২০০ জন  

 দূগ ডাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডবয়হলী ২০০ জন  

 হসরনাকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে ডবয়হলী ২০০ জন  

 হাওসরো আলীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডবয়হলী ২০০ জন  

 আসানপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডবয়হলী ২০০ জন  

 হসরনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডবয়হলী ২০০ জন  

 বেরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডবয়হলী ২০০ জন  

 নোহালে সরকাসর রাথসমক সবযালে জামালগঞ্জ সের ২০০ জন  

 লম্ববাক সরকাসর রাথসমক সবযালে জামালগঞ্জ সের ২০০ জন  

 গজাসরো িানপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে জামালগঞ্জ সের ২০০ জন  
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আশ্রেয়কন্দ্র নাম 
গ্রাম/ ইউরনেয়নি 

নাম 
িািন ক্ষমিা মন্তব্য 

 সািনা আে ডশ সরকাসর রাথসমক সবযালে জামালগঞ্জ সের ২০০ জন  

 মাতারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ডফনারবাঁক ২০০ জন  

 িেহারা সরকাসর রাথসমক সবযালে ডফনারবাঁক ২০০ জন  

 সনসধপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডফনারবাঁক ২০০ জন  

 ডফনারবাঁক সরকাসর রাথসমক সবযালে ডফনারবাঁক ২০০ জন  

 লক্ষীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডফনারবাঁক ২০০ জন  

 রাজাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডফনারবাঁক ২০০ জন  

 শুকয়েবপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে সািনা বাজার ২০০ জন  

 রামনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে সািনা বাজার ২০০ জন  

 মামুেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে সািনা বাজার ২০০ জন  

 ভান্ডা মাকরখলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ডফনারবাঁক ২০০ জন  

 ডমৌলীনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডফনারবাঁক ২০০ জন  

 ডশরমস্তপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে সািনা বাজার ২০০ জন  

 মশালঘাে সরকাসর রাথসমক সবযালে ডবয়হলী ২০০ জন  

 শ্রীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে সািনা বাজার ২০০ জন  

 কাসমনীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে সািনা বাজার ২০০ জন  

 মেনাকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে সািনা বাজার ২০০ জন  

 ডসানাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে জামালগঞ্জ সের ২০০ জন  

 শরীফপুর আলীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে জামালগঞ্জ সের ২০০ জন  

 হসরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডবয়হলী ২০০ জন  

 রাঙ্গামাটিো সরকাসর রাথসমক সবযালে সািনা বাজার ২০০ জন  

 সহজলা সরকাসর রাথসমক সবযালে ডবয়হলী ২০০ জন  

 আঃ রহমান সরকাসর রাথসমক সবযালে  ২০০ জন  

 সতলকাই সরকাসর রাথসমক সবযালে ডবয়হলী ২০০ জন  

 ডতঘসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে ডফনারবাঁক ২০০ জন  

 ভাটি ডেৌলতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডফনারবাঁক ২০০ জন  

 আজর আলী সরকাসর রাথসমক সবযালে ভীমখালী ২০০ জন  
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আশ্রেয়কন্দ্র নাম 
গ্রাম/ ইউরনেয়নি 

নাম 
িািন ক্ষমিা মন্তব্য 

 আঃ ওোসহে সরকাসর রাথসমক সবযালে ডফনারবাঁক ২০০ জন  

 কামারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ডফনারবাঁক ২০০ জন  

 জামালগঞ্জ ময়েল উচ্চ সবযালে জামালগঞ্জ সের ২০০ জন  

 জামালগঞ্জ বাসলকা উচ্চ সবযালে জামালগঞ্জ সের ২০০ জন  

 ভীমখালী উচ্চ সবযালে ভীমখালী ২০০ জন  

 সািনা বাজার উচ্চ সবযালে সািনা বাজার ২০০ জন  

 নবীনিন্দ্র  উচ্চ সবযালে ডফনারবাঁক ২০০ জন  

 ডবয়হলী উচ্চ সবযালে ডবয়হলী ২০০ জন  

 আলাউসদ্দন ডময়মাসরোল উচ্চ সবযালে ডফনারবাঁক ২০০ জন  

 সবেম্ভরপুর উপয়জলা    

 ফুলভসর সরকারী রাথসমক সবযালে  ফয়তপুর ৮৫ জন  

 সজরাক তাসহরপুর সরকারী রাথসমক সবযালে  ফয়তপুর ৯৫ জন  

 অনন্তপুর সরকারী রাথসমক সবযালে  ফয়তপুর ১১০ জন  

 ভাটিপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে বাোঘাে েসক্ষণ ১২০ জন  

 পদ্মনগর সরকারী রাথসমক সবযালে পলাশ ১৭০ জন  

 সপসরজপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ফয়তপুর ৮৮ জন  

 খঁলািাঁনপুর সরকারী রাথসমক সবযালে বাোঘাে েসক্ষণ ১৪০ জন  

 েলুরা সরকারী রাথসমক সবযালে সলুকাবাে ২৭০ জন  

 সবেম্ভরপুর উচ্চ সবযালে পলাশ ১৩৫ জন  

 হাজী মসজে উোহ উচ্চ সবযালে ফয়তপুর ১৬০ জন  

 ধম ডপাশা উপয়জলা    

 হসলো কান্দা সরকারী রাথসমক সবযালে হসলো কান্দা ১৫০ জন  

 লাংকা পাথাসরো সরকারী রাথসমক সবযালে লাংকা পাথাসরো  ২০০ জন  

 কান্দাপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে কান্দাপাড়া ১৬০ জন  

 ডমউহারী সরকারী রাথসমক সবযালে ডমউহারী ২৫০ জন  

 মাটিকাো সরকারী রাথসমক সবযালে মাটিকাো ২৫০ জন  

 রসেেপুর সরকারী রাথসমক সবযালে রসেেপুর ২১০ জন  
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আশ্রেয়কন্দ্র নাম 
গ্রাম/ ইউরনেয়নি 
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িািন ক্ষমিা মন্তব্য 

 রাজাপুর সরকারী রাথসমক সবযালে রাজাপুর ২৭০ জন  

 ডবৌলাম সরকারী রাথসমক সবযালে ডবৌলাম  ৪০৩ জন  

 ডবরীকাসন্দ সরকারী রাথসমক সবযালে ডবরীকাসন্দ ১৫৬ জন  

 রাজাপুর সরকারী রাথসমক সবযালে রাজাপুর  ১১৬ জন  

 সুনই সরকারী রাথসমক সবযালে সুনই  ৩০৪ জন  

 বীর সরকারী রাথসমক সবযালে বীর  ২১৬ জন  

 জেশ্রী সরকারী রাথসমক সবযালে জেশ্রী  ৯৬ জন  

 ডগালকপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ডগালকপুর  ২৫৮ জন  

 বাখরপুর সরকারী রাথসমক সবযালে বাখরপুর  ১৩২ জন  

 িানঁপুর সরকারী রাথসমক সবযালে িানঁপুর ১২০ জন  

 মেনগর সরকারী রাথসমক সবযালে মেনগর ১৩০ জন  

 কলুোমাচুোকান্দা সরকারী রাথসমক সবযালে কলুোমাচুোকান্দা  ৩০ জন  

 বাংশীকুন্ডা সরকারী রাথসমক সবযালে বাংশীকুন্ডা  ১৪২ জন  

 হসরপুর ডনাওোগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে হসরপুর  ১৪৬ জন  

 রামেীঘা সরকারী রাথসমক সবযালে রামেীঘা  ৯৬ জন  

 সাউেপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে সাউেপাড়া  ৩৮৪ জন  

 মেনগর বাজার সরকারী রাথসমক সবযালে মেনগর  ৩১৬ জন  

 আসবেনগর সরকারী রাথসমক সবযালে আসবেনগর  ১৪৬ জন  

 োসতোপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে োসতোপাড়া  ২৭০ জন  

 আোইশা মাসিমপুর সরকারী রাথসমক সবযালে আোইশা মাসিমপুর  ৪৫ জন  

 কাসতডকপুর সরকারী রাথসমক সবযালে কাসতডকপুর  ৩৪৮ জন  

 সাতুর সরকারী রাথসমক সবযালে সাতুর  ১৩২ জন  

 বাট্টা নো সরকারী রাথসমক সবযালে বাট্টা নো ১৩০ জন  

 কাসকোম খলাপাড়া  সরকারী রাথসমক সবযালে কাসকোম খলাপাড়া   ৮০ জন  

 খুরশী বাসড় নো সরকারী রাথসমক সবযালে খুরশী বাসড় নো ১২০ জন  

 ডবরীকান্দা সরকারী রাথসমক সবযালে ডবরীকান্দা ১১০ জন  
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আশ্রেয়কন্দ্র নাম 
গ্রাম/ ইউরনেয়নি 

নাম 
িািন ক্ষমিা মন্তব্য 

 ডশয়খরগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ডশয়খরগাঁও ৯০ জন  

 জেশ্রী নো সরকারী রাথসমক সবযালে  জেশ্রী নো ১১০ জন  

 শাহপুর নো সরকারী রাথসমক সবযালে শাহপুর ১১৫ জন  

 আলীপুর সরকারী রাথসমক সবযালে আলীপুর ১০৫ জন  

 ডেৌলতপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ডেৌলতপুর ৮০ জন  

 বােশাহগঞ্জ পাবসলক বাসলকা উচ্চ সবযালে বােশাহগঞ্জ ৪৭২ জন  

 শাো উপয়জলা    

 শাো সরকারী রাথসমক সবযালে শাো ৩০০ জন  

 আনন্দপুর সরকারী রাথসমক সবযালে শাো ৩০০ জন  

  নওোগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে বাহাড়া ২৫০ জন  

 রতাপপুর সরকারী রাথসমক সবযালে বাহাড়া ২০০ জন  

 কসলমপুর সরকারী রাথসমক সবযালে আেগাঁও ২০০ জন  

 খলাপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে হসববপুর ২৫০ জন  

 হসববপুর সরকারী রাথসমক সবযালে হসববপুর ২০০ জন  

 মহয়েবপাশা সরকারী রাথসমক সবযালে শাো ৩০০ জন  

 ইোরা বাে সরকারী রাথসমক সবযালে বাহাড়া ২৫০ জন  

 রঘুনাথপুর সরকারী রাথসমক সবযালে হসববপুর ২০০ জন  

 সশবপুর সরকারী রাথসমক সবযালে বাহাড়া ২৫০ জন  

 েসক্ষণহাটি  সরকারী রাথসমক সবযালে হসববপুর ৩০০ জন  

 তাসহরপুর উপয়জলা    

 তাসহরপুর বাসলকা উচ্চ সবযালে তাসহরপুর সের ৩০০ জন  

 তাসহরপুর সরকারী  উচ্চ সবযালে শ্রীপুর উির ৭০০ জন  

 ডসায়লমানপুর সরকারী রাথসমক সবযালে তাসহরপুর সের ১৫০ জন  

 শাহজালাল রাঃ জায়মো আসলো মাদ্রাসা শ্রীপুর উির ১৫০ জন  

 উজান তাসহরপুর সরকারী রাঃ সবযালে তাসহরপুর সের ১৫০ জন  

  সুনামগঞ্জ সের  উপয়জলা    
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গ্রাম/ ইউরনেয়নি 

নাম 
িািন ক্ষমিা মন্তব্য 

 রাজয়গাসবন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে হাসন নগর ১৭০ জন  

 শহর বাসলকা সরকাসর রাথসমক সবযালে হাসন নগর ১৩০ জন  

 কা্লীবাড়ী সরকাসর রাথসমক সবযালে কাসলবাসড় ১২০ জন  

 ডোলঘর সরকাসর রাথসমক সবযালে ডোলঘর ১৫০ জন  

 ডক.সব. সমো সরকাসর রাথসমক সবযালে বড়পাড়া ১৬০ জন  

 হাসন নগর সরকাসর রাথসমক সবযালে হাসননগর ১৭৫ জন  

 বড়পাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে বড়পাড়া ১৩৫ জন  

 মসেকপুর ময়েল সরকাসর রাথসমক সবযালে মসেকপুর ১২০ জন  

 কালীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে কালীপুর ১৩০ জন  

 কাইোরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে কাইোরগাঁও ১৫০ জন  

 ঝরঝরসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে ঝরঝরসরো ১৪০ জন  

 গুসেগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে গুসেগাঁও ১০০ জন  

 হাসাউরা সরকাসর রাথসমক সবযালে হাসাউরা ১২০ জন  

 বনগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে বনগাঁও ১০২ জন  

 ইব্রাসহমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে ইব্রাসহমপুর ১৩৫ জন  

 রঙ্গারির সরকাসর রাথসমক সবযালে রঙ্গারির ১৫৫ জন  

 হসরনাপাটি সরকাসর রাথসমক সবযালে হসরনাপাটি ১৬০ জন  

 সবরামপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে সবরামপুর ১৭৫ জন  

 মঈনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে মঈনপুর ১১০ জন  

 কৃষ্ণনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে কৃষ্ণনগর ১৫০ জন  

 মঙ্গলকাো সরকাসর রাথসমক সবযালে মঙ্গলকাো ১২০ জন  

 নারােনতলা সরকাসর রাথসমক সবযালে নারােনতলা ১৩০ জন  

 ইসলামপুর-১ সরকাসর রাথসমক সবযালে ইসলামপুর ১৫০ জন  

 রসেেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে রসেেপুর ১৪০ জন  

 নাড়সকলা সরকাসর রাথসমক সবযালে নাড়সকলা ১৩৫ জন  

 জেনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে জেনগর ১৫৫ জন  
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িািন ক্ষমিা মন্তব্য 

 কলাইো সরকাসর রাথসমক সবযালে কলাইো ১৫০ জন  

 শাখাইসত সরকাসর রাথসমক সবযালে শাখাইসত ১৭৫ জন  

 নারােণপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে নারােণপুর ১৮৫ জন  

 রভেয়বর সরকাসর রাথসমক সবযালে রভেয়বর ১০৫ জন  

 সনোমতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে সনোমতপুর ১৫০ জন  

 অসিন্তপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে অসিন্তপুর ১৪৫ জন  

 ডনাোগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ডনাোগাঁও ১৩৫ জন  

 ইিাঘসর সরকাসর রাথসমক সবযালে ইিাঘসর ১২৫ জন  

 বুসড়স্থল সরকাসর রাথসমক সবযালে বুসড়স্থল ১০০ জন  

 আলমপুর-১ সরকাসর রাথসমক সবযালে আলমপুর ১৫৫ জন  

 মাইজবাড়ী সরকাসর রাথসমক সবযালে মাইজবাড়ী ১৫৩ জন  

 
শ্রীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে 

শ্রীপুর ১৩৫ জন  

 ডমাোপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে ডমাোপাড়া ১৭০ জন  

 হসরণাপােী পসিম সরকাসর রাথসমক সবযালে হসরণাপােী ১৮০ জন  

 বাসলকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে বাসলকাসন্দ ১২০ জন  

 রভোরপাড় সরকাসর রাথসমক সবযালে রভোরপাড় ১৩০ জন  

 সায়হবনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে সায়হবনগর ১৫৫ জন  

 লালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে লালপুর ১৪৫ জন  

 আরএনটি সরকাসর রাথসমক সবযালে সুরমা ১৩৫ জন  

 ডশয়খরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে ডশয়খরগাঁও ১২৫ জন  

 সেরগড় সরকাসর রাথসমক সবযালে সেরগড় ১১৫ জন  

 অক্ষেনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে অক্ষেনগর ১২০ জন  

 ডতঘসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে ডতঘসরো ১৩৫ জন  

 হাসননগর সরকাসর রাথসমক সবযালে হাসননগর ৯০ জন  

 সরকারী জুসবলী উচ্চ সবযালে হাসননগর ৮০ জন  

 সরকারী  এসয সস বাসলকা উচ্চ সবযালে হাসননগর ৮৫ জন  

 নারােনতলা সমশন উচ্চ সবযালে নারােনতলা ৯৫ জন  

 সুনামগঞ্জ বাসলকা উচ্চ সবযালে উসকলপাড়া ১১৫ জন  
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িািন ক্ষমিা মন্তব্য 

 এইিয এময সপ উচ্চ সবযালে  ১২০ জন  

 জেনগর বাজার হাজী গসন বক্স উচ্চ সবযালে  ৭৫ জন  

 মঙ্গলকাো উচ্চ সবযালে  ১৫০ জন  

 আেশ ড সশশু সনয়কতন  ১৭০ জন  

 দ্বীসন সসসনের আসলম ময়েল মাদ্রাসা  ১১০ জন  

 আল ডহরা জায়মো ইসলাসম া আসলম মাদ্রাসা  ১২৫ জন  

 ইকুসবো োসখল মাদ্রাসা  ১১৫ জন  

 োরুল হুো োসখল মাদ্রাসা  ১৪৫ জন  

 অষ্টগ্রাম আহমোবাে োসখল মাদ্রাসা  ১১৫ জন  

 সুনামগঞ্জ সরকাসর কয়লজ হাসননগর ১২৫ জন  

 সুনামগঞ্জ  সরকাসর মসহলাকয়লজ বাঁধনপাড়া ১৩০ জন  

 সেরাই  উপয়জলা    

 বলনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১১৫ জন  

 রসফনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১২০ জন  

 কুসিরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৩৫ জন  

 শরীফপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৯০ জন  

 ভাটিপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৮০ জন  

 রাজাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৮৫ জন  

 রনাির সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৯৫ জন  

 িরনারির সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১১৫ জন  

 শ্যামারির সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১২০ জন  

 সেরাই আেশ ড সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৭৫ জন  

 সুজানগর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৫০ জন  

 মাকসুেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৭০ জন  

 সাসকতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১১০ জন  

 নগেীপুর িেহাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১২৫ জন  
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আশ্রেয়কন্দ্র নাম 
গ্রাম/ ইউরনেয়নি 

নাম 
িািন ক্ষমিা মন্তব্য 

 ডেৌলতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১১৫ জন  

 সসাংহনাে সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৩৫ জন  

 জগেল সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৯০ জন  

 রাজনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৮০ জন  

 মাতারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৮৫ জন  

 রাধানগর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৯৫ জন  

 উজানধল সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১১৫ জন  

 ধল সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১২০ জন  

 বাউসস সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৭৫ জন  

 সেরাই উচ্চ সবযালে  ১৫০ জন  

 সেরাই উচ্চ বাসলকা  সবযালে  ১৭০ জন  

 রজনীগঞ্জ উচ্চ সবযালে  ১০০ জন  

 রসফনগর ইউসনেন উচ্চ সবযালে  ১৫৫ জন  

 ফসকর ডমাহাম্মে আেশ ড উচ্চ সবযালে  ১৫৩ জন  

 ব্রয়জন্দ্রগঞ্জ আর. সস. উচ্চ সবযালে  ১৩৫ জন  

 রাজানগর ডক.সস. সপ. উচ্চ সবযালে  ১৭০ জন  

 জগেল আল- ফারুক উচ্চ সবযালে  ১৮০ জন  

 শ্যামারির ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা  ১২০ জন  

 রাে বাাংগালী শাহজালাল (রঃ) োসখল মাদ্রাসা  ১৩০ জন  

 সেরাই সেসগ্র কয়লজ  ১৫৫ জন  

 সবসবোনা ময়েল কয়লজ  ১৫৩ জন  

 েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা    

 িেহাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১২০ জন  

 সসিনী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫০ জন  

 কাসবলাখাই সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৩০ জন  

 আক্তাপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৩৫ জন  
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আশ্রেয়কন্দ্র নাম 
গ্রাম/ ইউরনেয়নি 

নাম 
িািন ক্ষমিা মন্তব্য 

 রনসী সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১১৫ জন  

 সিকারকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৮৫ জন  

 সপলাপশী সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৭০ জন  

 আলমপুর-৩ সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৯৫ জন  

 শ্যামনগর  সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১২০ জন  

 বীরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৩৫ জন  

 পাথাসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৫৩ জন  

 ডতহসকো সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৭৫ জন  

 গাজীনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৩০ জন  

 হাসারির সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৫০ জন  

 জীবোড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৮০ জন  

 ধনপুর সে ডারপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৪৫ জন  

 মুক্তাখাই সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৬০ জন  

 ডতরহাল নূরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৩৫ জন  

 সশমুলবাক সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৭০ জন  

 গাগলী সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৮৫ জন  

 আলমপুর-২ সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৩০ জন  

 ডাংসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১০৫ জন  

 মাসনকপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৪০ জন  

 আক্তাপাড়া ইসলাসমো আসলম মাদ্রাসা  ১১১ জন  

 আমসড়ো ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা  ১১৫ জন  

 ডোোরাবাজার উপয়জলা     

 নূরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১২০ জন  

 সলোকতগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩৫ জন  

 মালগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৯০ জন  

 রতাপপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৮০ জন  
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আশ্রেয়কন্দ্র নাম 
গ্রাম/ ইউরনেয়নি 

নাম 
িািন ক্ষমিা মন্তব্য 

 ডগাোরাই সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৮৫ জন  

 ডোহাসলো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৯৫ জন  

 ডোোরা বাজার ময়েল সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 
 ১১৫ জন  

 ডোোরা বাজার উচ্চ সবযালে  ১২০ জন  

 বাঁশতলা ডিৌধুরী পাড়া শহীে স্মৃসত সনন্মমা  

সবযালে 

 ৭৫ জন  

 আমবাড়ী উচ্চ সবযালে  ১৫০ জন  

 োরুলয়হরা ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা  ১৭০ জন  

 ইসলামপুর সসসদ্দকীো োসখল মাদ্রাসা  ১১০ জন  

 িাতক উপয়জলা  ১২৫ জন  

 গয়ণশপুর  সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১১৫ জন  

 ডমৌলা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩৫ জন  

 শাহ আরসফন নগর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৯০ জন  

 রাজারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৮০ জন  

 বাগবাড়ী আেশ ড সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৮৫ জন  

 পাইগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৯৫ জন  

 মন্ডলীয়ভাগ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১১৫ জন  

 ডনাোরাই সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১২০ জন  

 তাসতয়কানা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৭৫ জন  

 কুমনা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫০ জন  

 বাউসা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৭০ জন  

 কালারুোখা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১০০ জন  

 ডবারবাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫৫ জন  

 সশমুরতলা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫৩ জন  

 মাধবপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩৫ জন  

 হাসানাবাে সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৭০ জন  
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আশ্রেয়কন্দ্র নাম 
গ্রাম/ ইউরনেয়নি 

নাম 
িািন ক্ষমিা মন্তব্য 

 বলভপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৮০ জন  

 শাখাইসত সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১২০ জন  

 ৪৭ নাং আলমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩০ জন  

 আয়মরতল সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫৫ জন  

 নাোমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১০৫ জন  

 ডগাসবন্দনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৮৫ জন  

 পীরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ৭৫ জন  

 জালালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫০ জন  

 নতুন বাজার সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১২৫ জন  

 ডগাসবন্দগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১১৫ জন  

 লায়কের সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১১০ জন  

 রিলা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৭০ জন  

 জাউো সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১০৫ জন  

 রকতক সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩৫ জন  

 কপলা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫৫ জন  

 বড়কাপন সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৭০ জন  

 সজোপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৮০ জন  

 জগঝাপ সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১২০ জন  

 মহেী সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩০ জন  

 মঈনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৫৫ জন  

 জাসহেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৪৫ জন  

 ১০৪ নাং আলমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৩৫ জন  

 বারয়গাসপ সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১২৫ জন  

 ভাতগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১১৫ জন  

 জাসলো ৩ সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১২০ জন  

 বরাটুকা সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৩৫ জন  



95  
 

আশ্রেয়কন্দ্র নাম 
গ্রাম/ ইউরনেয়নি 

নাম 
িািন ক্ষমিা মন্তব্য 

 বায়েসঝগলী সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৯০ জন  

 ডিিান সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৮০ জন  

 মুলাআতা সরকাসর রাথসমক সবযালে   ৮৫ জন  

 িন্দ্রনাথ বাসলকা উচ্চ সবযালে  ৯৫ জন  

 িাতক বহুমুখী উচ্চ সবযালে  ১১৫ জন  

 িাতক সসয়মন্ট ফযাক্টরী উচ্চ সবযালে  ১৩০ জন  

 সসয়লে পাল্প এন্ড ডপপার সমলস উচ্চ সবযালে  ৮৫ জন  

 হাজী কমর আলী উচ্চ সবযালে  ৯৫ জন  

 ডগাসবন্দগঞ্জ উচ্চ সবযালে  ১৬৫ জন  

 মঈনপুর উচ্চ সবযালে  ১১০ জন  

 পাইগাঁও উচ্চ সবযালে  ১৩৫ জন  

 সমতা মােসমক  সবযালে  ১৫৫ জন  

 পঞ্চগ্রাম উচ্চ সবযালে  ১৩০ জন  

 বুরাইো কাসমল মাদ্রাসা  ১৩৫ জন  

 িাতক জালাসলো আসলম মাদ্রাসা  ১৬৫ জন  

 পালপুর জালাসলো আসলম মাদ্রাসা  ১১৫ জন  

 নতুনবাজার োসখল মাদ্রাসা  ৮০ জন  

 শাহসুসফ ডমাজাসম্মল আলী োসখল মাদ্রাসা  ৯০ জন  

 গাবুরগাঁও োরুল ডকারআন োসখল মাদ্রাসা  ১৫৫ জন  

 সেঘলী রাহমাসনো মসহলা মাদ্রাসা  ১৫০ জন  

 রাধানগর োসখল মাদ্রাসা  ১০৭ জন  

 বন্দরগাঁও ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা  ১১৫ জন  

 িাতক সেসগ্র কয়লজ  ১৩৪ জন  

 ডগাসবন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃসত  কয়লজ  ১০২ জন  

 জাউো বাজার সেসগ্র কয়লজ  ১১২ জন  

 জগন্নাথপুর উপয়জলা    
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আশ্রেয়কন্দ্র নাম 
গ্রাম/ ইউরনেয়নি 

নাম 
িািন ক্ষমিা মন্তব্য 

 জগীশপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১২০ জন  

 জমাত উোহ আেপাড়া সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  
 ১৫০ জন  

 আেপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৬০ জন  

 গয়নেরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৭৫ জন  

 রসুলপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১৩৫ জন  

 ডকশবপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১২০ জন  

 মীরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৩০ জন  

 আেঘর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৫০ জন  

 জগন্নাথপুর আেশ ড  সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৪০ জন  

 ভবানীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১০০ জন  

 সিককা সরকাসর রাথসমক সবযালে  ১২০ জন  

 নো সিলাউড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১০২ জন  

 ডরৌোইল সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৩৫ জন  

 রানীগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৫৫ জন  

 উির োওরাই বাজার সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  
 ১৬০ জন  

 আনঙ্গ ডমাহন সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১৭৫ জন  

 হাড়গ্রাম সরকাসর রাথসমক সবযালে   ১১০ জন  

 আব্দুস ডসাবহান উচ্চ সবযালে  ১৫০ জন  

 রসেেপুর পাইলে উচ্চ সবযালে  ১২০ জন  

 পঞ্চগ্রম উচ্চ সবযালে  ১৩০ জন  

 রানীগঞ্জ উচ্চ সবযালে  ১৫০ জন  

 রসুলগঞ্জ এযয়কযএমযসপয উচ্চ সবযালে  ১৪০ জন  

 েড়পেী স্কুল ও কয়লজ   ১৩৫ জন  

 পাইলগাঁও সবয এন উচ্চ সবযালে  ১৫৫ জন  

 জগন্নাথপুর সরকারী বাসলকাউচ্চ সবযালে  ১৫০ জন  
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আশ্রেয়কন্দ্র নাম 
গ্রাম/ ইউরনেয়নি 

নাম 
িািন ক্ষমিা মন্তব্য 

 আেপাড়া উচ্চ সবযালে  ১৭৫ জন  

 মীরপুর পাবসলক উচ্চ সবযালে  ১৮৫ জন  

 সফাত উোহ উচ্চ সবযালে  ১০৫ জন  

 ইকবড়িই সসসনের মাদ্রাসা  ১৫০ জন  

 রসেেপুর এস.এস.সসসনের মাদ্রাসা  ১৪৫ জন  

 রানীগঞ্জ বাজার সসসনের মাদ্রাসা  ১৩৫ জন  

 সিলাউড়া োরুসুন্নাত োসখল মাদ্রাসা  ১২৫ জন  

 জগন্নাথপুর সেসগ্র কয়লজ  ১১৫ জন  

সজও / এনসজও 

রসতষ্ঠান 

জামালগঞ্জ উপয়জলা পসরেে  জামালগঞ্জ সের ৩০০ জন  

 সবেম্ভরপুর উপয়জলা পসরেে  পলাশ ২৯০ জন  

 সুনামগঞ্জ সের উপয়জলা পসরেে  সুনামগঞ্জ ডপৌরসভা ৩০০ জন  

 েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা পসরেে  জেকলস ২৮০ জন  

 সেরাই উপয়জলা পসরেে  সেরাই সের ৩১০ জন  

 শাো উপয়জলা পসরেে  বাহাড়া ৩০০ জন  

 িাতক উপয়জলা পসরেে  িাতক ৩২০ জন  

 ডোোরাবাজার উপয়জলা পসরেে  ডোোরাবাজার ২২০ জন  

 জগন্নাথপুর উপয়জলা পসরেে  জগন্নাথপুর ২৭৫ জন  

 তাসহরপুর উপয়জলা পসরেে  তাসহরপুর সের ২৮৫ জন  

 ধম ডপাশা উপয়জলা পসরেে  ধম ডপাশা সের ৩০০ জন  

 ডবয়হলী ইউসনেন পসরেেয জামালগঞ্জ ডবয়হলী ১৫০ জন  

 সািনা বাজার ইউসনেন পসরেে, জামালগঞ্জ সািনা বাজার ১৪০ জন  

 পলাশ ইউসনেন পসরেে, সবেম্ভরপুর পলাশ ১৫৫ জন  

 ধনপুর ইউসনেন পসরেেয সবেম্ভরপুর ধনপুর ১৩০ জন  

 সলুকাবাে ইউসনেন পসরেে, সবেম্ভরপুর সলুকাবাে ১৬০ জন  

 বাোঘাে েসক্ষণ ইউসনেন পসরেে, সবেম্ভরপুর বাোঘাে েসক্ষণ ১৭০ জন  

 ফয়তহপুর ইউসনেন পসরেে, সবেম্ভরপুর ফয়তহপুর ১৫০ জন  

 লক্ষণশ্রী ইউসনেন পসরেে, সুনামগঞ্জ সের লক্ষণশ্রী ১৪০ জন  

 ডকারবাননগর ইউসনেন পসরেে, সুনামগঞ্জ সের ডকারবাননগর ১৩৫ জন  

 জেকলস ইউসনেন পসরেে, েসক্ষণ সুনামগঞ্জ জেকলস ১৫৫ জন  

 পূব ড বীরগাঁও ইউসনেন পসরেেয েসক্ষণ সুনামগঞ্জ পূব ড বীরগাঁও ১৩০ জন  

 সশমুলবাক ইউসনেন পসরেেয েসক্ষণ সুনামগঞ্জ সশমুলবাক ১৬০ জন  

 পূব ড পাগলা ইউসনেন পসরেেয েসক্ষণ সুনামগঞ্জ পূব ড পাগলা ১৭০ জন  

 সেরাই সের ইউসনেন পসরেেয সেরাই সেরাই সের ১৫০ জন  

 িন ডারির ইউসনেন পসরেেয সেরাই িন ডারির ১৪০ জন  

 ইসলামপুর ইউসনেন পসরেেয িাতক ইসলামপুর ১৫০ জন  

 ডনাোরাই ইউসনেন পসরেেয িাতক ডনাোরাই ১৪০ জন  

 কালারুকা ইউসনেন পসরেেয িাতক কালারুকা ১৩৫ জন  

 উঃ খুরমা ইউসনেন পসরেেয িাতক উঃ খুরমা ১৫৫ জন  

 ডোলারবাজার ইউসনেন পসরেেয িাতক ডোলারবাজার ১৩০ জন  

 িরমহো ইউসনেন পসরেেয িাতক িরমহো ১৬০ জন  

 বােগাঁও ইউসনেন পসরেেয িাতক বােগাঁও ১৭০ জন  
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গ্রাম/ ইউরনেয়নি 
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িািন ক্ষমিা মন্তব্য 

 বাংলাবাজার ইউসনেন পসরেেয ডেোরাবাজার বাংলাবাজার ১৫০ জন  

 ডোহাসলো ইউসনেন পসরেেয ডেোরাবাজার ডোহাসলো ১৪০ জন  

 মান্নারগাঁও ইউসনেন পসরেেয ডেোরাবাজার মান্নারগাঁও ১৫৫ জন  

 আশারকাসন্দ ইউসনেন পসরেেয জগন্নাথপুর আশারকাসন্দ ১৩০ জন  

 কলকসলো ইউসনেন পসরেেয জগন্নাথপুর কলকসলো ১৬০ জন  

 রসেেপুর শাখারপাড়া ইউসনেন পসরেেয 

জগন্নাথপুর 

রসেেপুর 

শাখারপাড়া 

১৭০ জন  

 সিলাউড়া হলসেপুর ইউসনেন পসরেেয জগন্নাথপুর সিলাউড়া হলসেপুর ১৫০ জন  

 বাোঘাে ইউসনেন পসরেে, তাসহরপুর বাোঘাে ১৪০ জন  

 উঃ বড়েল ইউসনেন পসরেে, তাসহরপুর উঃ বড়েল ১৫০ জন  

 েঃ বড়েল ইউসনেন পসরেে, তাসহরপুর েঃ বড়েল ১৪০ জন  

 উঃ শ্রীপুর ইউসনেন পসরেে, তাসহরপুর উঃ শ্রীপুর ১৩৫ জন  

 েঃ শ্রীপুর ইউসনেন পসরেে, তাসহরপুর েঃ শ্রীপুর ১৫৫ জন  

 উঃ সুখাইর রাজাপুর ইউসনেন পসরেে, ধম ডপাশা উঃ সুখাইর রাজাপুর ১৩০ জন  

 ধম ডপাশা সের ইউসনেন পসরেে, ধম ডপাশা ধম ডপাশা সের ১৬০ জন  

 পাইকুরাটি ইউসনেন পসরেে, ধম ডপাশা পাইকুরাটি ১৭০ জন  

 ডসলবরে ইউসনেন পসরেে, ধম ডপাশা ডসলবরে ১৫০ জন  

 উঃ বাংশীকুন্ডা ইউসনেন পসরেে, ধম ডপাশা উঃ বাংশীকুন্ডা ১৪০ জন 

 

 

উচুুঁ রাস্তা ১৪১২ সকয়লাসমোর পাকা রাস্তা  জামালগঞ্জয 

সবেম্ভরপুরয 

সুনামগঞ্জ সেরয 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জয 

সেরাইয শাোয িাতকয 

ডোোরাবাজারয 

জগন্নাথপুরয 

তাসহরপুর ও 

ধম ডপাশা উপয়জলা  

৮৪৭য২০০ জন  

 

৪.৪ আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটিি গঠনঃ 

 

আশ্রেয়কন্দ্র আশ্রেয়কয়ন্দ্রি নাম দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল মন্তব্য 

মাটির সকো ডবয়হলী মাটির সকো ডমাঃ সসরাজুল হক তালুকোর 

ডিোরম্যানয ডবয়হলী ইউসনেন 

পসরেেয জামালগঞ্জ 

০১৭১১০১২৬৩২  

স্কুল কাম 

ডসল্টার 

ফুলভসর সরকারী রাথসমক সবযালে সুব্রুত তালুকোর ০১৭২৪২৩৭২৭৭  

 সজরাক তাসহরপুর সরকারী রাথসমক 

সবযালে 

অসমে ভূেণ ০১৭২৪৬৫৩৫১৮  

 অনন্তপুর সরকারী রাথসমক সবযালে সমীরণ তালুকোর ০১৭৫৯৩৩০১৪৪  

 ভাটিপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে নাজমা ডবগম ০১৭৩১৩৪০৮২৭  

 পদ্মনগর সরকারী রাথসমক সবযালে ধীয়রন্দ্র ডেবনাথ ০১৭১৪৯১৫৪১১  

 সপসরজপুর সরকারী রাথসমক সবযালে হীয়রন্দ্র কুমার রাে ০১৭২২১৩৭২৬১  

 খঁলািাঁনপুর সরকারী রাথসমক সবযালে অসজত তালুকোর ০১৭২৯১৩২৪৯১  

 েলুরা সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ তসসজদুল হক ০১৯১৩০৯০২৫০  

 সবেম্ভরপুর উচ্চ সবযালে ডমাঃ সাজ্জাদুর রহমান ০১৭২৫৩২৩৭২২  

 হাজী মসজে উোহ উচ্চ সবযালে সতযব্রত োস ০১৭১০৬৯৭১৮৭  

 হসলো কান্দা সরকারী রাথসমক সবযালে কল্পনা রানী সবোস ০১৭৩৬৫৫৪৯১০  
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 লাংকা পাথাসরো সরকারী রাথসমক সবযালে সনেতী রানী তালুকোর ০১৭২৪৪০১৪৪৫  

 কান্দাপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে মাসনক লাল তালুকোর  ০১৭৪৫৩০১৬৮৩  

 ডমউহারী সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ উসমান গনী ০১৭২৭৩০৮২০১  

 মাটিকাো সরকারী রাথসমক সবযালে ডতাফায়েল আহয়মে ০১৭৩৩৫৩৩৫৮০  

 রসেেপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ নজমুল হােোর ০১৭১৬৪৪৩১৮২  

 রাজাপুর সরকারী রাথসমক সবযালে আয়নাোর  ডহায়সন ০১৫৪৭৮৮৮৩৩  

 ডবৌলাম সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ হারুন রসশে ০১৭১০৫৪৩৩২১  

 ডবরীকাসন্দ সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ আলী নূর খাঁন ০১৭৩৬০৭৩৮৮৯  

 রাজাপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ সাজ্জাে ডহায়সন (ভাঃ 

রাঃ) 

০১৭৩৪০০২১৭৪  

 সুনই সরকারী রাথসমক সবযালে রায়কশ িন্দ্র পাল ০১৭১৬৮০৯৭৮৬  

 বীর সরকারী রাথসমক সবযালে আবুল কালাম ডিৌধুরী ০১৭১২২২১৫৯৭  

 জেশ্রী সরকারী রাথসমক সবযালে আজহারুল আলম সসসদ্দকী ০১৭৩৩১২৬০৮৮  

 ডগালকপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ ইউসুফ আলী ০১৭২৭৩০৮২০১  

 বাখরপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ডিৌধুরী আসফো খানম ০১৭৩৪৭৫২৮৭৪  

 িানঁপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ আঃ হাসলম ০১৭১৬০২২৭২৩  

 মেনগর সরকারী রাথসমক সবযালে অরসবন্দু মালাকার ০১৭৫৩৬৩৫৪৭১  

 কলুোমাচুোকান্দা সরকারী রাথসমক 

সবযালে 

সুরভা রানী সপয়ক ০১৭১৬৭৫৯২৩৭  

 বাংশীকুন্ডা সরকারী রাথসমক সবযালে শাসছুসদ্দন আহয়মে ০১৭৪৮৯১৬৮৭০  

 হসরপুর ডনাওোগাঁও সরকারী রাথসমক 

সবযালে 

সাকী রানী তালুকোর ০১৭১৬৫০৬১৩২  

 রামেীঘা সরকারী রাথসমক সবযালে রমা রঞ্জন সরকার ০১৭১৭৯৩১১৭৪  

 সাউেপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ রসফকুল ইসলাম ০১৭১৪৫৬১৩৩৭  

 মেনগর বাজার সরকারী রাথসমক সবযালে রয়মন্দ্র িন্দ্র তালুকোর ০১৭১৮৬০২৯৩৩  

 আসবেনগর সরকারী রাথসমক সবযালে অজে কুমার তালুকোর ০১৭১৫৭৪৬৬৩৬  

 োসতোপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ আসমনুল ইসলাম ০১৭১৬৫২০৩০০  

 আোইশা মাসিমপুর সরকারী রাথসমক 

সবযালে 

সুসফো আক্তার খাতুন ০১৭১৪৮১৮৮২৩  

 কাসতডকপুর সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ নূরুল ইসলাম ০১৭৪০৮৫৬৫১০  

 সাতুর সরকারী রাথসমক সবযালে বাবুল আহমে ০১৭৪০৮৯৮৩৮৮  

 বাট্টা নো সরকারী রাথসমক সবযালে মৃদুল কাসন্ত সরকার ০১৭২৩৩০৪২৩৫  

 কাসকোম খলাপাড়া  সরকারী রাথসমক 

সবযালে 

ডমািাঃ ডরায়কো খাতুন ০১৭২৭৮৩৩৯৬৬  

 খুরশী বাসড় নো সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ রঙ্গু খাঁন ০১৭১৪৫৮২৯১৪  

 ডবরীকান্দা সরকারী রাথসমক সবযালে রুনা লােলা ০১৭৩৯৯৬৯০৩৮  

 ডশয়খরগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে ডমাঃ আব্দুল আউোল ০১৭১০০১১৩৯৮  

 জেশ্রী নো সরকারী রাথসমক সবযালে  কৃষ্ণা রানী ডে ০১৭১৯৪২৪৪০৬  

 শাহপুর নো সরকারী রাথসমক সবযালে পসরমল িন্দ্র সামন্ত ০১৭২৭৮২৬১৩৯  

 আলীপুর সরকারী রাথসমক সবযালে জেনাল আয়বেীন ০১৭২৮২৬৮৯৩৫  

 ডেৌলতপুর সরকারী রাথসমক সবযালে বুবুল িন্দ্র সরকার ০১৭২৯৭২৪২০৪  

 বােশাহগঞ্জ পাবসলক বাসলকা উচ্চ সবযালে ডমাঃ নজরুল ইসলাম ০১৭১৬৯৪০৪২৫  

 শাো সরকারী রাথসমক সবযালে রসোজ উসদ্দন ০১৭১০৩৬১২২৭  

 আনন্দপুর সরকারী রাথসমক সবযালে সুতবা রাণী োস ০১৭১৫৬৪৩৩৮৮  

  নওোগাঁও সরকারী রাথসমক সবযালে অসখল িন্দ্র োস ০১৭২৪৬১৫৯৬৮  



100  
 

 রতাপপুর সরকারী রাথসমক সবযালে বীনা রানী রাে ০১৭৩৩৮৬৩৮৬০  

 কসলমপুর সরকারী রাথসমক সবযালে জে কুমার োস ০১৭৪৬৩৫৪৯৩৬  

 খলাপাড়া সরকারী রাথসমক সবযালে অনন্ত কুমার োস ০১৭৬৮৯৯৬৮০৩  

 হসববপুর সরকারী রাথসমক সবযালে রভাবতী সরকার ০১৭১৭২৭৮২২২  

 মহয়েবপাশা সরকারী রাথসমক সবযালে অজে কুমার তাাং ০১৭১৯৯৫০৭৭৮  

 ইোরা বাে সরকারী রাথসমক সবযালে হাসমে সমো ০১৭১৭৮৪৭২৬২  

 রঘুনাথপুর সরকারী রাথসমক সবযালে সিি রঞ্জন োস ০১৭৩৫২৮১৭১৭  

 সশবপুর সরকারী রাথসমক সবযালে রমা রঞ্জন োস ০১৭২১০৪৫১৮১  

 েসক্ষণহাটি  সরকারী রাথসমক সবযালে লাকী রানী োস ০১৮২৫৬০৯৮০৫  

 তাসহরপুর বাসলকা উচ্চ সবযালে ডমাঃ আব্দুল জসলল 

তালুকোর 

০১৭১১০১৩৩৭৯  

 তাসহরপুর সরকারী  উচ্চ সবযালে ডমাঃ ডমাশারফ ডহায়সন ০১৭৫৩৩৫২৯৬৭  

 ডসায়লমানপুর সরকারী রাথসমক সবযালে হাসববুর রহমান ০১৭৪৭৯১৬৯৪৭  

 শাহজালাল রাঃ জায়মো আসলো মাদ্রাসা এেঃ নুরুজ্জামান শাহ ০১৭১২৭৫১৬২৩  

 উজান তাসহরপুর সরকারী রাঃ সবযালে ডমাঃ হাসফজ উসদ্দন ০১৭১৬৩৯৪১২১  

 রাজয়গাসবন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 শহর বাসলকা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 কা্লীবাড়ী সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ডোলঘর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ডক.সব. সমো সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 হাসন নগর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 বড়পাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 মসেকপুর ময়েল সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 কালীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 কাইোরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ঝরঝরসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 গুসেগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 হাসাউরা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 বনগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ইব্রাসহমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 রঙ্গারির সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 হসরনাপাটি সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 সবরামপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 মঈনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 কৃষ্ণনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 মঙ্গলকাো সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 নারােনতলা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ইসলামপুর-১ সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 রসেেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 নাড়সকলা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 জেনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 কলাইো সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 শাখাইসত সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 নারােণপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 রভেয়বর সরকাসর রাথসমক সবযালে    
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 সনোমতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 অসিন্তপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ডনাোগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ইিাঘসর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 বুসড়স্থল সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 আলমপুর-১ সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 মাইজবাড়ী সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 শ্রীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ডমাোপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 হসরণাপােী পসিম সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

   

 বাসলকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 রভোরপাড় সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 সায়হবনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 লালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 আরএনটি সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ডশয়খরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 সেরগড় সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 অক্ষেনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ডতঘসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 হাসননগর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 সরকারী জুসবলী উচ্চ সবযালে অনন্ত কুমার সসাংহ ০১৭১৭০২২৭৩০  

 সরকারী  এসয সস বাসলকা উচ্চ সবযালে ডমাঃ আব্দুর রসহম ০১৭২৫৫৮৪৮৩৮  

 নারােনতলা সমশন উচ্চ সবযালে ফাোর সেপক ০১৭১৫৩৩৪৪০১  

 সুনামগঞ্জ বাসলকা উচ্চ সবযালে নাসসমা রহমান ০১৭১১১৮১৭৩৩  

 এইিয এময সপ উচ্চ সবযালে ডমাঃ ইনিান সমঞা ০১৭১৬৯৮২১৭২  

 জেনগর বাজার হাজী গসন বক্স উচ্চ সবযালে ডমাহাম্মে সললু সমো ০১৭১২৫৭০৮৩৮  

 মঙ্গলকাো উচ্চ সবযালে ডমাঃ নুরুল ইসলাম ০১৭১৫৯৩০৩৯১  

 আেশ ড সশশু সনয়কতন ডমাঃ মকবুল ডহায়সন ০১৭১৫২৩৬৩৬৬  

 দ্বীসন সসসনের আসলম ময়েল মাদ্রাসা ডমাঃ আয়নাোর ডহায়সন ০১৭৩১৪৯৯১০৭  

 আল ডহরা জায়মো ইসলাসম া আসলম 

মাদ্রাসা 

ডমাঃ আবুল কালাম আজাে ০১৭১৬৩৯৫৩১২  

 ইকুসবো োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ শায়হে  আলী ০১৭২৬৩৩৭১০৬  

 োরুল হুো োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ আয়নাোর ডহায়সন ০১৭১৮৬০৪৮৮৪  

 অষ্টগ্রাম আহমোবাে োসখল মাদ্রাসা মাওলানা ফজলুল হক ০১৭১২৩৪১৫৬২  

 সুনামগঞ্জ সরকাসর কয়লজ রয়ফসর ডমজর িেফুল কবীর ০১৭১৬০৪৭১৩২  

 সুনামগঞ্জ  সরকাসর মসহলাকয়লজ ডমাহাম্মে নূর নবী ০১৭১২৬১৮৩২৮  

 বলনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 রসফনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 কুসিরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 শরীফপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 ভাটিপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 রাজাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     
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 রনাির সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 িরনারির সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 শ্যামারির সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 সেরাই আেশ ড সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 সুজানগর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 মাকসুেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 সাসকতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 নগেীপুর িেহাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 ডেৌলতপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 সসাংহনাে সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 জগেল সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 রাজনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 মাতারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 রাধানগর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 উজানধল সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 ধল সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 বাউসস সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 সেরাই উচ্চ সবযালে সব্যসািী োস ০১৭৪০৪৬৬১৮৮  

 সেরাই উচ্চ বাসলকা  সবযালে ডমাঃ জাফর ইকবাল ০১৭১৮০৬১৩৮০  

 রজনীগঞ্জ উচ্চ সবযালে এ.য়ক.এম. সামসুল হুো ০১৭৩৪৫৮৯৬১৯  

 রসফনগর ইউসনেন উচ্চ সবযালে এস. সব. ডগালাম ডমাস্তফা ০১৯২৫১৪৮১২৯  

 ফসকর ডমাহাম্মে আেশ ড উচ্চ সবযালে সেলীপ কুমার ডিৌধুরী ০১৭১৮০২১০৪৭  

 ব্রয়জন্দ্রগঞ্জ আর. সস. উচ্চ সবযালে ডমাঃ আসরাফ উসদ্দন ০১৭১৩৯৩৮৩০৩  

 রাজানগর ডক.সস. সপ. উচ্চ সবযালে রায়কশ িন্দ্র োস ০১৭৬৭৪১৪৮০৬  

 জগেল আল- ফারুক উচ্চ সবযালে ডমাঃ ডমাস্তফা কামাল পাশা ০১৭২৬৫৩৮০৬২  

 শ্যামারির ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা ডক.এম. সুলতান মাহমুে ০১৭২৮১০৪২৩৭  

 রাে বাাংগালী শাহজালাল (রঃ) োসখল 

মাদ্রাসা 

ডমাঃ সুলাইমান হাসান ০১৭১২৭৪৯৫৪৬  

 সেরাই সেসগ্র কয়লজ সমসহর রঞ্জন োস ০১৭১৬৪২৯৩৩৯  

 সবসবোনা ময়েল কয়লজ নৃয়পন্দ্র োস তালুকোর ০১৯১৮১৯২৩০১  

 িেহাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 সসিনী সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 কাসবলাখাই সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 আক্তাপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 রনসী সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 সিকারকাসন্দ সরকাসর রাথসমক সবযালে     
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 সপলাপশী সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 আলমপুর-৩ সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 শ্যামনগর  সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 বীরগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 পাথাসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 ডতহসকো সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 গাজীনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 হাসারির সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 
জীবোড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে 

   

 ধনপুর সে ডারপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 মুক্তাখাই সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 ডতরহাল নূরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 সশমুলবাক সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 গাগলী সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 আলমপুর-২ সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 
ডাংসরো সরকাসর রাথসমক সবযালে 

   

 মাসনকপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 আক্তাপাড়া ইসলাসমো আসলম মাদ্রাসা ডমাঃ মেনুল হক ০১৭১২৩২০৩৪৪  

 আমসড়ো ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা আবু নির ডমাঃ ইব্রাসহম ০১৭১২২৫৪৭৫৯  

 নূরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 সলোকতগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 মালগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 রতাপপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ডগাোরাই সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ডোহাসলো সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ডোোরা বাজার ময়েল সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

   

 ডোোরা বাজার উচ্চ সবযালে কানাই লাল রাে ০১৭১১৩৪৭৯৮৬  

 বাঁশতলা ডিৌধুরী পাড়া শহীে স্মৃসত সনন্মমা  

সবযালে 

ডমাঃ জসসম আহয়মে ডিৌধুরী ০১৭১৫১৭১৭০০  

 আমবাড়ী উচ্চ সবযালে ডমাঃ কামরু্জ্জামান  আহমে ০১৭১৬০১৪৭৫৯  

 োরুলয়হরা ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ আঃ রব গাজী ০১৭১১১৮৭০৩৫  

 ইসলামপুর সসসদ্দকীো োসখল মাদ্রাসা এ.টিস এম. সামছুসদ্দন ০১৭৩৮১৪২০৬০  

 গয়ণশপুর  সরকাসর রাথসমক সবযালে    
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 ডমৌলা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 শাহ আরসফন নগর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে 

   

 রাজারগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 বাগবাড়ী আেশ ড সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 পাইগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 মন্ডলীয়ভাগ সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ডনাোরাই সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 তাসতয়কানা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 কুমনা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 বাউসা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 কালারুোখা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ডবারবাপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 সশমুরতলা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 মাধবপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 হাসানাবাে সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 বলভপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 শাখাইসত সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ৪৭ নাং আলমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 আয়মরতল সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 নাোমপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ডগাসবন্দনগর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 পীরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 জালালপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 নতুন বাজার সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ডগাসবন্দগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 লায়কের সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 রিলা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 জাউো সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 রকতক সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 কপলা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 বড়কাপন সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 সজোপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 জগঝাপ সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 মহেী সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 মঈনপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    
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 জাসহেপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 ১০৪ নাং আলমপুর সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

   

 বারয়গাসপ সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 ভাতগাঁও সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 জাসলো ৩ সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 বরাটুকা সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 বায়েসঝগলী সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 ডিিান সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 মুলাআতা সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 িন্দ্রনাথ বাসলকা উচ্চ সবযালে    

 িাতক বহুমুখী উচ্চ সবযালে ডমাঃ মঈনুল ডহায়সন ডিৌধুরী ০১৭১২১৭১৭০৭  

 িাতক সসয়মন্ট ফযাক্টরী উচ্চ সবযালে এম.এম. আব্দুল হাসলম ০১৭৩০৯৩৪৪১৮  

 সসয়লে পাল্প এন্ড ডপপার সমলস উচ্চ সবযালে শাহানা আক্তার ০১৯৪৪৯৯৭৫২১  

 হাজী কমর আলী উচ্চ সবযালে এইি এম কামাল ০১৭২১৪২৪০৩৫  

 ডগাসবন্দগঞ্জ উচ্চ সবযালে ডমাঃ আতাউর রহমান ০১৭১৬৮১৩৪৮১  

 মঈনপুর উচ্চ সবযালে  ০১৭২৫৯৫৯৬২৪  

 পাইগাঁও উচ্চ সবযালে সেয়গন্দ্র কুমার তালুকোর ০১৭৪০৯৩০৩১৬  

 সমতা মােসমক  সবযালে ডমাঃ আব্দুস সামাে ০১৭২৪৭৩২১১৮  

 পঞ্চগ্রাম উচ্চ সবযালে রাসধকা রঞ্জন োস ০১৭১৪৯১৩৪৫৬  

 বুরাইো কাসমল মাদ্রাসা আবুল হাসান ডমাঃ নুরুল হক ০১৭১১০২৬৫৯৮  

 িাতক জালাসলো আসলম মাদ্রাসা ডমাঃ আব্দুল আহাে ০১৭১২৭৫১৪২৫  

 পালপুর জালাসলো আসলম মাদ্রাসা ডমাঃ আবু বকর সসসদ্দক ০১৭১৪৬৭৪৯০৩  

 নতুনবাজার োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ শামছুননূর ০১৭২৬৩৮৪৪৭৬  

 শাহসুসফ ডমাজাসম্মল আলী োসখল মাদ্রাসা আবুল হাসান ডমাঃ আব্দুোহ ০১৭১০৯০৯৫৪৫  

 গাবুরগাঁও োরুল ডকারআন োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ কামরুজ্জামান ০১৭১২৯৫২৬০৬  

 সেঘলী রাহমাসনো মসহলা মাদ্রাসা ডমাঃ জহুর আলী ০১৯১৮৫৮৪৫১০  

 রাধানগর োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ শামছুল কসবর সমিবাহ্ 

ডিীধুরী 

০১৭১৫৯৩০০৩৭  

 বন্দরগাঁও ইসলাসমো োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ আব্দুল কাউয়ুম ০১৭১০৯৩৩৭০৮  

 িাতক সেসগ্র কয়লজ মঈন উসদ্দন আহমে ০১৭১২০৬৫৮৪৮  

 ডগাসবন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃসত  কয়লজ ডমাঃ সুজাত আলী ০১৭১১৩৩৪৬২৪  

 জাউো বাজার সেসগ্র কয়লজ আব্দুল গফ্ফার ০১৭১১৩২৭৩৬৯  

 জগীশপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 জমাত উোহ আেপাড়া সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

   

 আেপাড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে     
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 গয়নেরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 
রসুলপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে 

   

 
ডকশবপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে 

   

 মীরপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 আেঘর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 জগন্নাথপুর আেশ ড  সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

   

 ভবানীপুর সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 
সিককা সরকাসর রাথসমক সবযালে    

 নো সিলাউড়া সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 ডরৌোইল সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 রানীগঞ্জ সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 উির োওরাই বাজার সরকাসর রাথসমক 

সবযালে  

   

 আনঙ্গ ডমাহন সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 হাড়গ্রাম সরকাসর রাথসমক সবযালে     

 আব্দুস ডসাবহান উচ্চ সবযালে ডমাঃ আবু ডহারােরা ০১৭১২১৪৮০২৫  

 রসেেপুর পাইলে উচ্চ সবযালে রসেো নুরুন নাহার ০১৭১৫৭৭৬৬৮৪  

 পঞ্চগ্রম উচ্চ সবযালে ডমাঃ আব্দুল মুসহত ০১৭১৬৫৪৯৯৬৪  

 রানীগঞ্জ উচ্চ সবযালে ডমাঃ আব্দুস সামাে ০১৭১৫২৩৭৫৩২  

 রসুলগঞ্জ এযয়কযএমযসপয উচ্চ সবযালে ডমাঃ শামীম সমো ০১৭১৭২৫৮২৪৫  

 েড়পেী স্কুল ও কয়লজ  ডমাঃ ফাইজ উসদ্দন ০১৭২১২৯৪০১৭  

 পাইলগাঁও সবয এন উচ্চ সবযালে এয়কয এময বেরুজ্জামান ০১৭২৪৯৯৪৭৪৬  

 জগন্নাথপুর সরকারী বাসলকাউচ্চ সবযালে মহানন্দ িন্দ্র সরকার ০১৭১৫৯৩১৯৪৬  

 আেপাড়া উচ্চ সবযালে এইিযএম. আজমল ০১৭১৬০৬১১১৩  

 মীরপুর পাবসলক উচ্চ সবযালে ডমাঃ হাসববুর রহমান ০১৭১২২৮০৮৪১  

 সফাত উোহ উচ্চ সবযালে ডমাঃ ডনজা সমো ০১৭১২২৫৪৫১০  

 ইকবড়িই সসসনের মাদ্রাসা ডমাঃ িসমর উসদ্দন ০১৭১৬২৬৩০৮৬  

 রসেেপুর এস.এস.সসসনের মাদ্রাসা রসেে ডরজুোনুল আহমে ০১৭১২০৩৫৫৯২  

 রানীগঞ্জ বাজার সসসনের মাদ্রাসা ডমাঃ ডমাস্তফা কামাল ০১৭২৬৩৩৬২৩৫  

 সিলাউড়া োরুসুন্নাত োসখল মাদ্রাসা ডমাঃ তাজুল ইসলাম 

আলফাজ 

০১৭১১২০৭৪৭৭  

 জগন্নাথপুর সেসগ্র কয়লজ ডমাঃ আব্দুন নূর ০১৭১৬৮৩৬০১৯  

সজও / এনসজও 

রসতষ্ঠান 

জামালগঞ্জ উপয়জলা পসরেে  এসয এময শসফ কামাল 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসার, 

জামালগঞ্জ 

০১৭১৭১২৩১০৬  

 সবেম্ভরপুর উপয়জলা পসরেে  জনাব ডমাহাম্মে আবদুোহ 

আল মাহমুে 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয 

০১৭১২২৫৩৭০২  
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সবেম্ভরপুর 

 সুনামগঞ্জ সের উপয়জলা পসরেে  তাহসসনা ডবগম 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয 

সুনামগঞ্জ সের 

০১৮১৫৪৬১২৫৫  

 েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলা পসরেে  মুয়শ ডো জামান 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয 

েসক্ষণ সুনামগঞ্জ 

০১৭১১৩১৮৭৬২  

 সেরাই উপয়জলা পসরেে  জনাব ডমাহাম্মে আলতাব 

ডহায়সন 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয 

সেরাই 

০১৯১১৫৩৪৪৬৬  

 শাো উপয়জলা পসরেে  জনাব এমএম মসহউসদ্দন 

কবীর মাসহন 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয 

শাো 

০১৮১৬৬৮২২৩৬  

 িাতক উপয়জলা পসরেে  আইনুর আক্তার পান্না 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয 

িাতক 

০১৭১৮২৭২১৭৭  

 ডোোরাবাজার উপয়জলা পসরেে  জনাব কামরুজ্জামান 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয 

ডোোরাবাজার 

০১৭১১৯৭৫৮৪৭  

 জগন্নাথপুর উপয়জলা পসরেে  জনাব ডমাহাম্মে হুমায়ূন 

কসবর 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয 

জগন্নাথপুর 

০১৭১৪৪৬৩৩৪০  

 তাসহরপুর উপয়জলা পসরেে  জনাব ডমাহাম্মে সুলােমান 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয 

তাসহরপুর 

০১৭১২১২৯৪১৮  

 ধম ডপাশা উপয়জলা পসরেে  শ্রাবস্তী রাে 

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসারয 

ধম ডপাশা 

০১৮৫৯৭৫৪৫৬৪  

 ডবয়হলী ইউসনেন পসরেেয জামালগঞ্জ ডমাঃ সসরাজুল হক তালুকোর 

ডিোরম্যানয ১ নাং ডবয়হলী 

ইউসনেন পসরেে 

 

০১৭১১০১২৬৩২  

 সািনা বাজার ইউসনেন পসরেে, জামালগঞ্জ ডমাঃ ডরজাউল কসরম শামীম 

ডিোরম্যানয সািনা বাজার 

ইউসনেন পসরেে 

 

০১৭১৭৩১০০৩৭  

 পলাশ ইউসনেন পসরেে, সবেম্ভরপুর ডমাঃ ডসায়লমান সমো 

ডিোরম্যানয পলাশ ইউসনেন 

পসরেে 

০১৭১৬৪৬৬৯৬০  

 ধনপুর ইউসনেন পসরেেয সবেম্ভরপুর ডমাঃ ওোসল উোহ 

সসিবয ধনপুর ইউসনেন 

পসরেে 

০১৭১৭৮৯৬৭৫৪  

 সলুকাবাে ইউসনেন পসরেে, সবেম্ভরপুর তানসজবা মাহজাসবন 

ডিোরম্যানয সলুকাবাে 

ইউসনেন পসরেে 

০১৯৩২০০৯২৪৪  

 বাোঘাে েসক্ষণ ইউসনেন পসরেে, সবেম্ভরপুর এযাে. ডমাঃ িবাব সমো 

ডিোরম্যানয বাোঘাে েসক্ষণ 

ইউসনেন পসরেে 

০১৭১২৫৬৮২৩৪  
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 ফয়তহপুর ইউসনেন পসরেে, সবেম্ভরপুর ডমাঃ শাহ সামসুজ্জামান 

ডিোরম্যানয ফয়তহপুর 

ইউসনেন পসরেে 

০১৭১৬২০৪৬৬৩  

 লক্ষণশ্রী ইউসনেন পসরেে, সুনামগঞ্জ সের আলহাজ্ব আঃ ওোদুে 

ডিোরম্যানয লক্ষণশ্রী ইউসনেন 

পসরেে 

০১৭১৮৯৭৭১৬৩  

 ডকারবাননগর ইউসনেন পসরেে, সুনামগঞ্জ 

সের 

ডিোরম্যানয ডকারবান নগর 

ইউসনেন পসরেে 

  

 জেকলস ইউসনেন পসরেে, েসক্ষণ সুনামগঞ্জ ডমাঃ মাসুে সমো 

ডিোরম্যানয ডকারবাননগর 

ইউসনেন পসরেে 

০১৭৪০৯২৬৬৪২  

 পূব ড বীরগাঁও ইউসনেন পসরেেয েসক্ষণ 

সুনামগঞ্জ 

ডমাঃ শহীদুর রহমান শহীে 

ডিোরম্যানয পূব ড বীরগাঁও 

ইউসনেন পসরেে 

০১৭১১৯৭৫৪৬৬  

 সশমুলবাক ইউসনেন পসরেেয েসক্ষণ 

সুনামগঞ্জ 

হাজী আবদুোহ 

ডিোরম্যানয সশমুলবাক 

ইউসনেন পসরেে 

০১৭১২২৯৯১৪৮  

 পূব ড পাগলা ইউসনেন পসরেেয েসক্ষণ 

সুনামগঞ্জ 

ডমাঃ রসকব িান 

ডিোরম্যানয পূব ড পাগলা 

ইউসনেন পসরেে 

০১৭১২৭৫২২৯৮  

 সেরাই সের ইউসনেন পসরেেয সেরাই সেরাই সের ইউসনেন পসরেে   

 িন ডারির ইউসনেন পসরেেয সেরাই  

িন ডারির ইউসনেন পসরেে 

  

 ইসলামপুর ইউসনেন পসরেেয িাতক  

ডিোরম্যানয ইসলামপুর 

ইউসনেন পসরেে 

  

 ডনাোরাই ইউসনেন পসরেেয িাতক  

ডিোরম্যানয ডনাোরাই 

ইউসনেন পসরেে 

  

 কালারুকা ইউসনেন পসরেেয িাতক  

ডিোরম্যানয কালারুকা 

ইউসনেন পসরেে 

  

 উঃ খুরমা ইউসনেন পসরেেয িাতক  

ডিোরম্যানয উঃ খুরমা 

ইউসনেন পসরেে 

  

 ডোলারবাজার ইউসনেন পসরেেয িাতক  

ডিোরম্যানয ডোলারবাজার 

ইউসনেন পসরেে 

  

 িরমহো ইউসনেন পসরেেয িাতক  

ডিোরম্যানয িরমহো 

ইউসনেন পসরেে 

  

 বােগাঁও ইউসনেন পসরেেয িাতক  

ডিোরম্যানয বােগাঁও ইউসনেন 

পসরেে 

  

 বাংলাবাজার ইউসনেন পসরেেয ডেোরাবাজার ডমাঃ আঃ ডসাবাহান 

ডিোরম্যানয বাংলাবাজার 

ইউসনেন পসরেে 

  

 ডোহাসলো ইউসনেন পসরেেয ডেোরাবাজার ডমাঃ আঃ জসলল 

ডিোরম্যানয ডোহাসলো 

ইউসনেন পসরেে 

  

 মান্নারগাঁও ইউসনেন পসরেেয ডেোরাবাজার ডমাঃ আলী খান   
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ডিোরম্যানয মান্নারগাঁও 

ইউসনেন পসরেে 

 আশারকাসন্দ ইউসনেন পসরেেয জগন্নাথপুর আইয়ুব খান 

ডিোরম্যানয আশারকাসন্দ 

ইউসনেন পসরেে, 

০১৭৩২৫৮৯২২১  

 কলকসলো ইউসনেন পসরেেয জগন্নাথপুর সাজ্জাদুর রহমান 

ডিোরম্যানয কলকসলো 

ইউসনেন পসরেে, 

০১৭১২২৮০৮৭৯  

 রসেেপুর শাখারপাড়া ইউসনেন পসরেেয 

জগন্নাথপুর 

ডমাঃ আবুল হাসান 

ডিোরম্যানয রসেেপুর 

শাখারপাড়া ইউসনেন পসরেে, 

০১৭২০৬৭৬১২২  

 সিলাউড়া হলসেপুর ইউসনেন পসরেেয 

জগন্নাথপুর 

আরশ সমো 

ডিোরম্যানয সিলাউড়া 

হলসেপুর ইউসনেন পসরেে, 

০১৭৪৫৭১৩৬৭৫  

 বাোঘাে ইউসনেন পসরেে, তাসহরপুর ডমাঃ সনজাম উদ্দীন 

ডিোরম্যানয বাোঘাে 

ইউসনেন পসরেে 

০১৭১৬৪৬৬৬৫২  

 উঃ বড়েল ইউসনেন পসরেে, তাসহরপুর সবুজ আলম  

ডিোরম্যানয 

উঃ বড়েল ইউসনেন পসরেে 

০১৭১৮৮১৯৭৬২  

 েঃ বড়েল ইউসনেন পসরেে, তাসহরপুর জামাল উদ্দীন 

ডিোরম্যানয েঃ বড়েল 

ইউসনেন পসরেে 

০১৭২৮৮১৯৭৬২  

 উঃ শ্রীপুর ইউসনেন পসরেে, তাসহরপুর ডমাঃ আবুল ডহায়সন খান 

ডিোরম্যানয উঃ শ্রীপুর 

ইউসনেন পসরেে 

০১৭২৮৬৪৯৫২৫  

 েঃ শ্রীপুর ইউসনেন পসরেে, তাসহরপুর সবেসজত সরকার 

ডিোরম্যানয েঃ শ্রীপুর 

ইউসনেন পসরেে 

০১৭১৬৩২৭০২২  

 উঃ সুখাইর রাজাপুর ইউসনেন পসরেে, 

ধম ডপাশা 

ডমাঃ ফজলুর রহমান 

ডিোরম্যানয উঃ সুখাইর 

রাজাপুর ইউসনেন পসরেে, 

০১৭৪০৮৯৮১২৯  

 ধম ডপাশা সের ইউসনেন পসরেে, ধম ডপাশা ডমাঃ ফখরুল ইসলাম ডিৌধুরী 

ডিোরম্যানয ধম ডপাশা সের 

ইউসনেন পসরেে, 

০১৭১২২৮১৪২১  

 পাইকুরাটি ইউসনেন পসরেে, ধম ডপাশা ডফরয়েৌসুর রহমান 

ডিোরম্যানয পাইকুরাটি 

ইউসনেন পসরেে, 

০১৭১১৯৬৭৬০৯  

 ডসলবরে ইউসনেন পসরেে, ধম ডপাশা আলী আমজাে ডহায়সন 

ডিোরম্যানয ডসলবরে 

ইউসনেন পসরেে, 

০১৭১০৬৫১৫১৩  

 উঃ বাংশীকুন্ডা ইউসনেন পসরেে, ধম ডপাশা ডমাঃ জামাল ডহায়সন 

ডিোরম্যানয উঃ বাংশীকুন্ডা 

ইউসনেন পসরেে, 

০১৭৪০৫১১০১৮  

উচুুঁ রাস্তা ১৪১২ সকয়লাসমোর উচু রাস্তা  

 

জনাব ডমাঃ আয়নাোরুল 

আসমন 

সনব ডাহী রয়কৌশলীয সড়ক ও 

জনপথ সবভাগয সুনামগঞ্জ 

০১৭১৫-০০২৭৩১ 

 

 

জনাব ইসঞ্জসনোর ইকবাল 

আহয়মে 

সনব ডাহী রয়কৌশলীয স্থানীে 

সরকার রয়কৌশল অসধেপ্তরয 

০১৭৭২-২৮১৯৮১ 
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এই সব আশ্রেয়কন্দ্রগুয়লা ইউরনেন পরিষয়দি মাধ্যয়ম পরিচারলি হে এবং স্কুল কাম জসল্টািগুয়লা স্কুল ম্যায়নরেং করমটি িািা 

পরিচারলি হে। আশ্রেয়কয়ন্দ্র ও স্কুল কাম জসল্টাি গুয়লায়ি জস্বচ্ছায়সবকয়দি উপকিণ ও র্ন্ত্রপারি নাই। আশ্রেয়কন্দ্রগুরল ব্যবহাি 

উপয়র্াগী কিাি েন্য সংস্কাি/ জমিাময়িি প্রয়োেন। জবশীি  াগ আশ্রেয়কয়ন্দ্রি সায়থ বসরিি সংয়র্াগ িাস্তা ব্যবহাি অনুয়পায়র্াগী। 

রবিাে িাস্তাগুয়লা পুণ:সংস্কাি ও উঁচু কিাি প্রয়োেন। এছাড়া জবশীি  াগ আশ্রেয়কন্দ্র গুয়লায়ি  আয়লাি ও খাবাি পায়নি জকান ব্যাবস্থা 

নাই। 

আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটি গঠন 

 

আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনাি জক্ষয়ত্র অিযন্ত গুরুত্বপূণ য অংশ। সঠিক ও সময়োগয়র্াগী িক্ষনায়বক্ষয়নি অ ায়ব অয়নক 

আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবহাি অনুপয়র্াগী হয়ে পয়ড়য়ছ। িাই আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাি সায়থ অন্তভূ যি কিা হয়েয়ছ।  

 

আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবস্থাপনা জকন : 

 দুয়র্ যায়গি সমে েীবন ও সম্পদ বাঁচায়না 

 দুয়র্ যায়গি সমে গবারদপশুি েীবন বাঁচায়না 

 আশ্রেয়কয়ন্দ্রি ব্যবহাি ও িক্ষণায়বক্ষণ রনরিি কিা  

 

আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটি : 

 আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটিি সদস্য ৭-৯ েন। 

 ইউরপ জচোিম্যান/জমম্বাি, গন্যমান্য ব্যরি, সমােয়সবক, রশক্ষক, এনরেও স্টাি, েরমদািা, জস্বচ্ছায়সবী প্রভৃরি সমন্বয়ে ৭-৯ 

সদস্য রবরশষ্ট করমটি গঠন কিা।  

 এলাকাবারসি সম্মরিক্রয়ম এই করমটি ব্যবস্থাপনা করমটি রহসায়ব দােীত্ব পালন কিয়ি পায়ি।  

 করমটিি কমপয়ক্ষ অয়ি যক সদস্য নািী হয়ি হয়ব।  

 করমটিি দাে-দারেত্ব সম্পয়কয িািনা জদো (আশ্রেয়কন্দ্র রবষয়ে)  

 এলাকাবারসি সহােিাে করমটি আশ্রেয়কন্দ্র িক্ষণায়বক্ষণ ও সারব যক ব্যবস্থাপনাি দারেত্ব পালন কিয়বন।  

 করমটি রনরদ যষ্ট সমে অন্তি অন্তি স া কিয়ব, সবাি রসদ্ধান্ত খািাে রলরপবদ্ধ কিয়ি হয়ব এবং রসদ্ধান্ত বাস্তবােয়নি েন্য 

দারেত্ব বেন এবং সমেসীমা জবয়ি রদয়ি হয়ব।  

 আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটিি িারলকা দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাি সায়থ সংযুরি রহসায়ব থাকয়ব।  

 

জকান স্থানয়ক আশ্রেয়কন্দ্র রহসায়ব ব্যবহাি কয়িবন :  

 রনি যারিি আশ্রেয়কন্দ্র 

 স্থানীে স্কুল, কয়লে 

 সিকািী ও জবসিকািী প্ররিষ্ঠান 

 উচু িাস্তা, বাঁি 

 

আশ্রে জকয়ন্দ্র রক রক লক্ষয িাখয়ি হয়ব :  

 আশ্রেয়কয়ন্দ্র িাবু/পরলরথন/ওআিএস/রিটরকরি/রকছু েরুিী ঐষি (প্যািারসটামল, ফ্লারেল ইিযারদ)/পাসন জশািন বরড়/রিরচং 

পাউডাি এি ব্যবস্থা িাখয়ি হয়ব।  

 খাবাি পারন ফুটায়নাি ব্যবস্থা িাখা  

 পে:রনষ্কাশন ব্যবস্থা (নািী-পুরুয়ষি েন্য পৃথক পৃথক) 

 নািী-পুরুয়ষি েন্য পৃথক পৃথক জগাসয়লি ব্যবস্থা িাখা 

 পরিষ্কাি পরিচ্ছন্ন িাখা এবং আবেযনা সিায়নাি ব্যবস্থা কিা  

 রনিাপিাি ব্যবস্থা কিা  

 আয়লাি ব্যবস্থা কিা 

 আশ্রেয়কন্দ্রটি স্বাস্থযসম্মি হয়ি হয়ব 

সুনামগঞ্জ 
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 আরশ্রি মানুয়ষি জিরেয়েশন, গরচ্ছি মালামায়লি িারলকা বিিী ও জষ্টারিং কিা এবং চয়ল র্াবাি সমে িা ঠিকমি জিিি 

জদো 

 আশ্রেয়কয়ন্দ্র ব্যবস্থাপনাি েন্য রনরদ যষ্ট কমী ও জস্বচ্ছায়সবয়কি দােীত্ব প্রদান কিা।  

 আরশ্রি মানুয়ষি খাদ্য ও রচরকৎসাি ব্যবস্থা কিা।  

 গ যবিী, নািী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্ররিবিী ও রশশুয়দি প্ররি রবয়শষ নেি জদওো 

 

আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবহাি : 

 আশ্রেয়কন্দ্র মূলি: দুয়র্ যায়গি সমে েনসািািয়ণি রনিাপদ আশ্রয়েি েন্য ব্যবহৃি হে 

 দুয়র্ যায়গি সমে ব্যিীি অন্য সমে সমাে উন্নেনমূলক কার্ যক্রয়ম আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবহাি কিা জর্য়ি পায়ি।  

 প্রাথরমক রচরকৎসাি জকন্দ্র রহসায়ব ব্যবহাি কিা জর্য়ি পায়ি।  

 বেষ্ক রশক্ষায়কন্দ্র ও স্কুল রহসায়ব ব্যবহাি কিা জর্য়ি পায়ি।  

 ওোিয়লস জষ্টশয়নি েন্য ব্যবহাি কিা জর্য়ি পায়ি।  

 

আশ্রেয়কন্দ্র িক্ষনায়বক্ষণ :  

 প্ররিটি আশ্রেয়কন্দ্র সুষ্ঠু ায়ব িক্ষণায়বক্ষণ কিয়ি হয়ব। রবয়শষ কয়ি পরিষ্কাি পরিচ্ছন্ন িাখয়ি হয়ব। 

 আশ্রেয়কয়ন্দ্রি দিো-োনালা রবনয়ষ্টি হাি জথয়ক িক্ষাকয়ল্প স্থানীে ায়ব উয়দ্যাগ রনয়ি হয়ব।  

 আশ্রেয়কয়ন্দ্রি েরময়ি পরিকরল্পি ায়ব বৃক্ষ জিাপন কিয়ি হয়ব।  

 আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবহায়িি সমে ব্যিীি অন্য সমে িালাবদ্ধ িাখয়ি হয়ব।  

 গাইডলাইন অনুসিণ কয়ি আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটি গঠন কিয়ি হয়ব।  

 আশ্রেয়কন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটিি িারলকা দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাি সায়থ সংযুরি রহসায়ব থাকয়ব।  

 

৪.৫ জেলাি সম্পয়দি িারলকা (র্া দুয়র্ যাগকায়ল ব্যবহৃি হয়ি পায়ি) 

 

অবকাঠায়মা/ সম্পদ সংখ্যা দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল নম্বি 

স্কুল কাম ডশল্টার ৩৪৯ জনাব ডগালজার আহমে খান 

ডজলা সশক্ষা অসফসারয সুনামগঞ্জ 

০১৭২০৪৪৫০৬৭ 

জনাব ডমা নুরুল ইসলাম 

ডজলা রাথসমক সশক্ষা অসফসারয সুনামগঞ্জ 

০১৭৪২৪৮০২০১ 

ডগাোউন ১১ জনাব রয়মন্দ্র নাথ ধর 

ডজলা খায সনেন্ত্রকয সুনামগঞ্জ 
০১৭১১১৩৭৭০৭ 

ডনৌকা ১২ উপয়জলা সনব ডাহী অসফসার সকল   

মাটির সকো ০১ ডমাঃ সসরাজুল হক তালুকোর 

ডিোরম্যানয ১ নাং ডবয়হলী ইউসপ 
০১৭১১০১২৬৩২ 

গাড়ী ২২ ডেবসজৎ সসনহা 

অসতসরক্ত ডজলা রশাসক (সাসব ডক)য 

সুনামগঞ্জ এবাং  

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসার সকল 

০১৭১২৯৯২০৮৬ 

স্পীে ডবাে ১৫ ডেবসজৎ সসনহা 

অসতসরক্ত ডজলা রশাসক (সাসব ডক)য 

সুনামগঞ্জ এবাং  

উপয়জলা সনব ডাহী অসফসার সকল 

০১৭১২৯৯২০৮৬ 

 

৪.৬ অথ যােন: 

 

উপয়েলা পরিষয়দি আে আয়স উপয়জলা পসরেয়ের বাসাবাসড়র ভাড়া, স্থানীে কি আদাে এবং হাট/বাোি ইোিার মাধ্যয়ম। িয়ব 

সিকাি বিযমায়ন ভূরম জিরেয়েশন জথয়ক ২% অথ য উপয়েলা পরিষয়দ হস্তান্তি কয়ি থায়কন। পূয়ব য পুয়িাপুরি রছল এখন আবাি জসই অথ য 

রদয়ে উপয়েলাি কম যকিযা-কম যচািীয়দি জবিন/ ািারদ পরিয়শািায়ন্ত বারক টাকা সমে সমে প্রদান কিা হয়ে থায়ক। এছাড়া, ভূরম 

উন্নেন জথয়ক ২% অথ য উপয়েলা পরিষয়দ হস্তান্তি কয়ি থায়কন। ইদারনং সিকাি বাৎসরিক ায়ব বাসে ডক উন্নেন কম ডসূসির ডথাক বরাদ্ধ 

রোন কয়র থায়কন।  
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(ক) িােস্ব খাি 

 

খায়িি িিণ 

বাৎসরিক আে ১১ টি 

উপয়েলাে 

জমাট 

সুনামগঞ্জ 

সের 

েসক্ষণ 

সুনামগঞ্জ 

ডোোরা 

বাজার 
িাতক জগন্নাথপুর সেরাই শাো তাসহরপুর ধম ডপাশা জামালগঞ্জ সবেম্ভরপুর 

উপয়জলা পসরেয়ের 

বাসাবাসড়র ভাড়া রাসপ্ত 

৮৫০,০০০ - ৭১১য০০০ ২য২৮৪য৫০০ ১য৩০০য০০০ ৮৫০,০০০ ১য০০০য০০০ ২য৫০০য০০০ ৮৫০,০০০ ১০৭য০০০ ৯১০য০০০ ১১,৩৬২,৫০০ 

কর, ডরইে, ডোল, সফস বা 

অন্যান্য োসব বাবে রাপ্ত অথ ড 

- - - - - - ৫য০০০ - ১,২০৮,০০০ - - ১,২১৩,০০০ 

হাটবাোি ইোিালব্ধ আে 

(অবরশষ্ট ৪১%)  

১,১০০,০০০ ১৫৭য৯৫৮ ২য৫৩০য৮০০ ৪য৮১০য৫৩০ ১য৭৫৮য৩৩০ ৭৫০,০০০ ১১২য৫০১ ২য০০০য০০০ ২,৬৬২,৮৮৮ ১য৫০০য০০০ ২০য৫০০ ১৭৪০৩৫০৭ 

ডখোঘাে/ডনৌকাঘাে ১য৪০০য০০০ ১৬৬য৪০৪ ৩১০য০০০ ৪য৮১০য৫৩০ - - ১৬৫য০০০ - - - ৬৫০য০০০ ৭,৫০১,৯৩৪ 

ভূসম হস্তান্তর কয়রর (২%) 

 

৯,৫০০,০০০ - ৯৭৫য২১১ - - - ৮৫০য০০০ ৩য০০০য০০০ ২০০য০০০ ১য৮১০য০০০ ৬৯৫য০০০ ১৭,০৩০,২১১ 

ভূসম উন্নেন কয়রর (২%) 

 

১০৯,০০০ - ৩১৪য০০০ ১৫২য০০০ ১৫৬য৫২৬ ১০০য০০০ ২য১০০য০০০ - ১০০য০০০ ৩০য০০০ ৩৫য০০০ ৩,০৯৬,৫২৬ 

পসরেয়ের ন্যাস্ত বা তৎকর্তডক 

পসরিাসলত সপৃকসির আে বা 

মুনাফা 

- - - - - - ১০০য০০০ - ১০০য০০০ - - ২০০,০০০ 

রসতষ্ঠান বা ব্যসক্ত কর্তডক 

রেি অনুোন 

- - - - - ৫য২৬৬য০০০ - - ১০০য০০০ - - ৫য৩৬৬য০০০ 

পসরেয়ের অথ ড সবসনয়োগ 

হয়ত রাপ্ত মুনাফা 

- - - - - - - - - - - - 

পসরেয়ের কর্তডক রাপ্ত অন্য 

ডকান অথ ড 

- - - - - - - - - - ৫য০০০ ৫য০০০ 

সরকায়রর সনয়ে ডয়শ পসরেয়ে 

ন্যাস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস 

হয়ত রাপ্ত 

- - - - ৬য৪০০য০০০ ৩৮২য০০০ - - - - - ৬য৭৮২য০০০ 

রাস্তা আয়লাসকতকরয়ণর 

উপর ধার্য্ডকৃত কর 

- - - - - - - - - - - - 

ডবসরকাসরভায়ব আয়োসজত 

ডমলা, রেশ ডনী ও 

- - - - - ২০য০০০ ৫য০০০ - ৫০য০০০ ২০য০০০ ২০য০০০ ১১৫য০০০ 
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খায়িি িিণ 

বাৎসরিক আে ১১ টি 

উপয়েলাে 

জমাট 

সুনামগঞ্জ 

সের 

েসক্ষণ 

সুনামগঞ্জ 

ডোোরা 

বাজার 
িাতক জগন্নাথপুর সেরাই শাো তাসহরপুর ধম ডপাশা জামালগঞ্জ সবেম্ভরপুর 

সবয়নােনমূলক অনুষ্ঠায়নর -

উপর ধার্য্ডকৃত সফ 

ইউসনেন পসরেয়ের 

সনধ ডাসরত খাত এবাং সাংসিষ্ট 

উপয়জলার আওতা বসহভূ ডত 

খাত ব্যতীত সবসভন্ন ব্যবসা, 

বৃসি ও ডপশার উপর 

পসরেেকর্তডক রেি লাইয়সি 

ও পারসময়ের উপর ধার্য্ডকৃত 

সফ 

- - - - ২য৯০০য০০০ ১৫য০০০ - - - - - ২য৯১৫য০০০ 

পসরেেকর্তডক রেি ডসবার 

উপর ধার্য্ডকৃত সফস ইতযাসে  

- - - - - - - - - - - - 

অন্যান্য ১১৭য০০০ - ৪য৮৫০য০০০ - ১০০য০০০ - ২০০য০০০ ৫য০০০য০০০ - - - ১০য২৬৭য০০০ 
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উন্নেন খাতঃ  

 

খায়িি িিণ 

বাৎসরিক আে ১১ টি 

উপয়েলাে 

জমাট 

সুনামগঞ্জ 

সের 

েসক্ষণ 

সুনামগঞ্জ 

ডোোরা 

বাজার 
িাতক জগন্নাথপুর সেরাই শাো তাসহরপুর ধম ডপাশা জামালগঞ্জ সবেম্ভরপুর 

বাসে ডক উন্নেন কম ডসূসির 

ডথাক বরাদ্ধ 

১০য৯৫২য০০০ - ৬১৯২০০০ ৭৫০০০০০ - - ৫৭০৬৮০০ ৭০৪৮০০০ ১১০০০০০০ ৭৫২৬০০০ ৬৩৪৪৮০০ ৬২,২৬৯,৬০০ 

রাজস্ব উদ্ব্ি ৬য০০০য০০০ ৩৪৮১২৭ ৪০০০০০০ ১৮৮৪৮০৫ ২৬১৬৯২২ ৩৯১৫ - - - ১০৭৯০০০ ১৪৯৭০০ ১৬,০৮২,৪৬৯ 

স্থানীে অনুোন - - - - - - - ৭০৪৮০০০ ১৫০০০০০ - - ৮,৫৪৮,০০০ 

এসেসপভূক্ত বা জাতীে 

রকয়ল্পর অাংশ ব্যতীত অন্য 

ডকান উৎস হয়ত উন্নেন 

রকয়ল্পর জন্য রাপ্ত অথ ড 

- ৬৩৫০০৬৮ - ৫৮৪৫০০০ - ৮২৮৭২০০ - - - -  ২,০৪৮২,২৬৮ 

ডকান সাংস্থা বা কর্তডপয়ক্ষর বা 

স্থানীে সরকার রসতষ্ঠায়নর 

সায়থ সপৃকাসেত চুসক্ত বয়ল 

রকল্প বাস্তবােয়নর জন্য রাপ্ত 

অথ ড (শসরক) 

- ৫০০য০০০ 

(শরীক) 

৫০০য০০০ 

(শরীক) 

- ৬৪০০০০০ 

(ইউয়জেসজসপ) 

২৯০০০০০ 

(শরীক) 

৫০০,০০০ 

(শরীক) 

 - ৫০০,০০০ 

(শরীক) 

৫০০,০০০ 

(শরীক) 

৫০০,০০০ 

(শরীক) 

১২,৩০০,০০০ 
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সংস্থাপনঃ 

 

উপয়েলা পরিষদ জচোিম্যান ও অন্যান্যয়দি সম্মানী  ািা (মারসক)  

উপয়েলা জচোিম্যান (১ েন): ২০,৫০০ টাকা  

উপয়েলা  াইস জচোিম্যান (২ েন) েন প্ররি: ১৪,৫০০ টাকা  

কম যকিযা কম যচািীয়দি জবিন  ািারদ 

সাঁটমূদ্রক্ষরিক কাম করম্পউটাি অপায়িটি (১ েন): ৫২০০-১১২৩৫ টাকা 

গারড়চালক (১ েন): ৪৭০০-৯৭৪৫ টাকা 

এমএলএসএস (২ েন) েন প্ররি: ১৮০ টাকা প্ররিরদন 

িাড়ুদাি/মারল (১ েন) েন প্ররি: ১৮০ টাকা প্ররিরদন 

 

সবসভন্ন োতা সাংস্থা, ডবসরকাসর উন্নেন সাংস্থা, স্থানীে সরকার শসক্তশালীকরয়ণর সনসময়ি উপয়জলা পসরেয়ে সরাসসর অথ ডােন করয়ি। 

অসধকতর সহােতা পাওো সনভ ডর করয়ি উপয়জলা পসরেয়ের সক্ষমতা, স্বিতা সয়ব ডাপসর সুশাসয়নর উপর। উপয়জলা পসরেে তার রধান 

দুয় ডাগগুয়লা সবয়বিনা কয়র  া তার উপয়জলার সাসব ডক উন্নেয়নর জন্য রধান বাধা ডসগুয়লায়ক অগ্রাসধকার সেয়ে অথ ডােন করয়ব। রসতটি 

উন্নেন রকয়ল্পর সায়থ দুয় ডাগ ঝুঁসক হ্রাসয়ক সবয়বিনা কয়র রকল্প রতসর, অথ ডােন ও বাস্তবােন করয়ব। 

 

৪.৭ কম য পরিকল্পনা হালনাগাদ কিণ ও পিীক্ষা কিণ 

     

     ১. পরিকল্পনা িয়লাআপ করমটি 

     ২. পরিকল্পনা বাস্তবােন ও িক্ষনায়বক্ষন করমটি 

 

পরিকল্পনা িয়লাআপ করমটি 

 

ক্ররমক নং নাম পদবী জমাবাইল 

০১ ডেবসজৎ সসনহা অসতসরক্ত ডজলা রশাসক (সাসব ডক)য সুনামগঞ্জ ০১৭১২৯৯২০৮৬ 

০২ ডমাঃ রাসজব আহয়মে ডজলা ত্রাণ ও পুনব ডাসন কমকতডায সুনামগঞ্জ ০১৭১৬৪৮৮০৫৮ 

 

০৩ ডমাঃ ফজলুল হক রয়জক্ট ম্যায়নজার, ভাে ড ০১৭১৬২৩০৮২৩ 

০৪ ডমাঃ আবুল হায়সম উপ-পসরিালকয কৃসে সিসারণ অসধেপ্তর, সুনামগঞ্জ ০১৮২৫৯২৬৪৪৩ 

০৫ ইসঞ্জসনোর সাইে আহাম্মে  সনব ডাহী রয়কৌশলীয বাাংলায়েশ পাসন উন্নেন ডবাে ড ০১৭১৩০৬৫৭৩৬ 

 

পরিকল্পনা বাস্তবােন ও িক্ষনায়বক্ষণ করমটি 

 

ক্ররমক নং নাম পদবী জমাবাইল 

০১ ডেবসজৎ সসনহা অসতসরক্ত ডজলা রশাসক (সাসব ডক)য সুনামগঞ্জ ০১৭১২৯৯২০৮৬ 

০২ ডমাঃ রাসজব আহয়মে ডজলা ত্রাণ ও পুনব ডাসন কমকতডায সুনামগঞ্জ ০১৭১৬৪৮৮০৫৮ 

 

০৩ ডবগম শীলা রানী রাে মসহলা রসতসনসধয সুনামগঞ্জ  

০৪ ডমাঃ ফজলুল হক রয়জক্ট ম্যায়নজার, ভাে ড ০১৭১৬২৩০৮২৩ 

০৫ ডমাঃ আবুল হায়সম উপ-পসরিালকয কৃসে সিসারণ অসধেপ্তর, 

সুনামগঞ্জ 

০১৮২৫৯২৬৪৪৩ 

০৬ ইসঞ্জসনোর সাইে আহাম্মে  সনব ডাহী রয়কৌশলীয বাাংলায়েশ পাসন উন্নেন ডবাে ড ০১৭১৩০৬৫৭৩৬ 

০৭ আশুয়তাে কম ডকার সনব ডাহী রয়কৌশলীয জনস্বাস্থয রয়কৌশল অসধেপ্তরয 

সুনামগঞ্জ 

০১৭১১০২৫২৯০ 
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করমটিি কাে 

 

 রসতবির এসরল/ডম মায়স বতডমান কম ডপসরকল্পনা আগায়গাড়া পরীক্ষা, রয়োজনীে সাংয়শাধন ও সাংয় াজয়নর মােয়ম 

হালনাগাে করয়ত হয়ব। কসমটির সেস্য সসিব এই ব্যাপায়র ব্যসক্তগত উয়যাগ সনয়বন। রয়তযক দুয় ডায়গর অব্যবসহত পয়র 

ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ প ডায়লািনা কয়র পসরকল্পনার রয়োজনীে সাংয়শাধনী আনয়ত হয়ব। 

 রসতবির এসরল/ডম মায়স একবার জাতীে দুয় ডাগ সেবয়স একবার ব্যবস্থাপনা বুযয়রার সনয়ে ডশনা মত দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনার 

মহড়া অনুষ্ঠান কসরয়ত হইয়ব। 

 দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা পসরকল্পনাটি ডজলা দুয় ডাগ ব্যবস্থাপনা কসমটির সনকে হয়ত অনুয়মােন 

 পসরকল্পনা বাস্তবােন তোরসক 

 সবসভন্ন রসতষ্ঠায়নর সায়থ ড াগায় াগ 
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পঞ্চম অধ্যাে: উদ্ধার ও পুনব ডাসন পসরকল্পনা 

 

৫.১ ক্ষেক্ষসত মূল্যােন 

 

খািসমূহ বন যনা 

কৃসে ডজলাে ডমাে ৩৭য৪৮৭৭ ডহক্টর কৃসে জসম রয়েয়ি। তন্ময়ে আবাসে জসমর পসরমাণ ২৭য৬৪৩৪ ডহক্টর এবাং 

অনাবাসে জসমর পসরমাণ ২১য২৭২ ডহক্টর। আবাসে জসমর ময়ে এক ফসলী জসমর পসরমাণ ১৬৮৭০৩ 

ডহক্টর এবাং দু’ফসলী জসমর পসরমাণ ৭২৪৫৯ ডহক্টর এবাং সতন ফসলী জসমর জসমর পসরমাণ ১৪০০০ 

ডহক্টর। এিাড়ায বসসত এলাকার ডমাে জসমর পসরমাণ ৩৭৩৪৩ ডহক্টর। এখায়ন ডমাে ২য৯৪য১০৯ জন 

কৃসেজীবী রয়েয়ি। ডজলার রধান ফসলগুয়লা হলঃ ধান (য়বায়রায আউশ ও আমন)য ডগালআলুয গময 

শাকসসি সসরোয  মসরিয সমসষ্টআলুয বাোময  ইতযাসে। আগাম বন্যায ডমৌসুমী বন্যায কালববশাখী ঝড়য নেী 

ভাঙ্গন ইতযাসে দুয় ডায়গ কৃসেখায়তর ব্যাপক ক্ষসত হে। ভসবষ্যয়ত অত্র ডজলাে সবসভন্ন দুয় ডায়গ 

উপয়জলাসভসিক কৃসেখায়তর ড রূপ ক্ষেক্ষসত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি তা সনম্নরূপঃ 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে আগাম 

বন্যাে ১১৩৭৯ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ২৪৮২ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল 

(আাংসশক)য ডমৌসুমী বন্যাে রাে ৩৪৫ ডহক্টর জসমর আমন ফসল এবাং কালববশাখী ঝয়ড় রাে 

২৮ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল 

ভসবষ্যয়ত অত্র ইউসনেয়ন ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১৬৬২১ 

ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ৫১১২ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক) এবাং 

কালববশাখী ঝয়ড় রাে ১২০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমােকথায 

জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র ইউসনেয়ন ডবায়রা উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত 

পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

১১৫১৯ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ৬৯৭ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য 

ডমৌসুমী বন্যাে রাে ২০৯ ডহক্টর জসমর আমন ফসল এবাং কালববশাখী ঝয়ড় রাে ৪৯ ডহক্টর 

জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র 

ইউসনেয়ন ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

২৫৬৩৯ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ৩৬৮ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য 

ডমৌসুমী বন্যাে রাে ২৩৫ ডহক্টর জসমর আমন ফসলয কালববশাখী ঝয়ড় রাে ২৮ ডহক্টর জসমর 

ডবায়রা ফসল এবাং নেীভাঙ্গয়ন রাে ৪৯ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র ইউসনেয়ন ডবায়রা ও আমন ধায়নর 

উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে আগাম 

বন্যাে ১৫১৩২ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ১৪৩৭ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল 

(আাংসশক)য ডমৌসুমী বন্যাে রাে ২৭০ ডহক্টর জসমর আমন ফসল এবাং কালববশাখী ঝয়ড় রাে 

২৬ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল 

ভসবষ্যয়ত অত্র ইউসনেয়ন ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপডজলাে আগাম বন্যাে 

৩২৪৩ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ১৭৯২ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য 

ডমৌসুমী বন্যাে রাে ২০৬ ডহক্টর জসমর আমন ফসলয কালববশাখী ঝয়ড় রাে ৪০ ডহক্টর জসমর 

ডবায়রা ফসল এবাং নেীভাঙ্গয়ন রাে ১৪০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র ইউসনেয়ন ডবায়রা ও আমন ধায়নর 

উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 
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খািসমূহ বন যনা 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে আগাম 

বন্যাে ৭৯৪৬ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ৭৮৬ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল 

(আাংসশক)য ডমৌসুমী বন্যাে রাে ২৫০ ডহক্টর জসমর আমন ফসলয কালববশাখী ঝয়ড় রাে ৮৫ 

ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল এবাং নেীভাঙ্গয়ন রাে ৪২ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত 

হয়ত পায়র। ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র ইউসনেয়ন ডবায়রা ও আমন 

ধায়নর উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

২৩৬৭০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ৩৫২ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য 

ডমৌসুমী বন্যাে রাে ৩১০৭ ডহক্টর জসমর আমন ফসল এবাং কালববশাখী ঝয়ড় রাে ১১৪০ 

ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল 

ভসবষ্যয়ত অত্র ইউসনেয়ন ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

১০২১১ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ৬৬৭ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য 

ডমৌসুমী বন্যাে রাে ৪৮৯ ডহক্টর জসমর আমন ফসল এবাং কালববশাখী ঝয়ড় রাে ৪৯ ডহক্টর 

জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র 

ইউসনেয়ন ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

৮৮৯১ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ২১০ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য 

ডমৌসুমী বন্যাে রাে ২৯৬ ডহক্টর জসমর আমন ফসল এবাং কালববশাখী ঝয়ড় রাে ২৮ ডহক্টর 

জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র 

ইউসনেয়ন ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

১১৪৮৯ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (সম্পূণ ড)য ২৭০৩ ডহক্টর জসমর ডবায়রা ফসল (আাংসশক)য 

ডমৌসুমী বন্যাে রাে ৬১৬ ডহক্টর জসমর আমন ফসল এবাং কালববশাখী ঝয়ড় রাে ৫৪ ডহক্টর 

জসমর ডবায়রা ফসল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমােকথায জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত অত্র 

ইউসনেয়ন ডবায়রা ও আমন ধায়নর উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র। 

 

মৎস্য সুনামগঞ্জ ডজলাে ২৫ টি নেীয ১৩৩ টি খালয ৯৭৬ টি সবলয ১৭০২৬ টি পুকুরয ১১৭৬ টি জলাশে রয়েয়ি 

এবাং এখায়ন ডমাে ১১১০০০ জন মৎসজীবী রয়েয়ি।  

আগাম বন্যায ডমৌসুমী বন্যায নেী ভাঙ্গন ইতযাসে দুয় ডায়গ মৎস্য সপৃকয়ের ব্যাপক ক্ষসত হে। শীতকায়ল 

খালসবল ডসয়ি মাি ধরা এবাং বে ডার শুরুয়ত ডকানা জাল অথবা কায়রন্ট জাল সেয়ে মায়ির ডপানা ধরার 

ফয়ল অত্র ডজলাে মাি উৎপােন মারা্মকভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ি। আবার জাল  ার জলা তার এ ডিাগান 

রিসলত থাকয়লও এয়ত ডজয়লয়ের রয়বয়শাসধকার সীসমত। ভসবষ্যয়ত অত্র ডজলাে সবসভন্ন দুয় ডায়গ 

উপয়জলাসভসিক  মৎস্যখায়তর ড রূপ ক্ষেক্ষসত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি তা সনম্নরূপঃ  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে আগাম 

বন্যাে ৫ টি এবাং ডমৌসুমী বন্যাে ১৭ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির 

উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৩ টি 

এবাং ডমৌসুমী বন্যাে ৫ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন 

ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে আগাম বন্যাে ২ টি 

এবাং ডমৌসুমী বন্যাে ১০ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন 

ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র।  
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 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

২০ টি এবাং ডমৌসুমী বন্যাে ৫ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন 

ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে আগাম 

বন্যাে ২ টি এবাং ডমৌসুমী বন্যাে ৫ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির 

উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৩ 

টি এবাং ডমৌসুমী বন্যাে ২ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন 

ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে আগাম 

বন্যাে ৫ টি এবাং ডমৌসুমী বন্যাে ২ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির 

উৎপােন ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে আগাম বন্যাে ২৩ 

টি এবাং ডমৌসুমী বন্যাে ৫ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন 

ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৪ টি 

এবাং ডমৌসুমী বন্যাে ৮ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন 

ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ২ 

টি এবাং ডমৌসুমী বন্যাে ৩ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন 

ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৪ 

টি এবাং ডমৌসুমী বন্যাে ২১ টি পুকুয়রর মাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল মায়ির উৎপােন 

ব্যাপকভায়ব হ্রাস ডপয়ত পায়র।  

 

পশুসপৃকে সুনামগঞ্জ ডজলার রধান পশুসপৃকে হল গরুয িাগলয ডভড়ায হাঁসয মুরগীয পাসখয মসহে ইতযাসে। এ ডজলাে 

৬৮৪য১৭৮ টি গরুয ৩৫৪য১৫৬ টি িাগলয ৮৭৪০৬ টি ডভড়ায ৫য৭২৪য৮০৭ টি হাঁসয ২য৫৬৬য৫২০ টি মুরগীয 

৮৬৪ টি শুকর ও ১১৫৫০ টি মসহে রয়েয়ি।  

আগাম বন্যাে ডগা-খায়যর সাংকে ডেখা ডেে। ডমৌসুমী বন্যাে ডগা-খায়যর সাংকে ডেখা ডেেয সবসভন্ন 

ডরাগবালাই ও বাসস্থায়নর সাংকে ডেখা ডেে। এসমে পশুপাসখর রাণহানীও ঘয়ে। এিাড়ায কালববশাখী 

ঝড় ও বজ্রপায়তর ফয়ল পশুপাসখর রাণহানী ঘয়ে।  

 

গািপালা সুনামগঞ্জ ডজলাে ডমাে ৩০ টি ২০০০ ডহক্টর এলাকা জুয়ড় বনাঞ্চল রয়েয়ি। এিাড়ায ১৫০ সকয়লাসমোর 

সরকাসর রাস্তার পায়শ সিপ গায়ে ডসনাং অথ ডাৎ বনাঞ্চল রয়েয়ি । এ বনাঞ্চয়ল ডমহগসনয কড়ইয কেময 

আকাশমসণয ডরইরসট্রয িাকারাসশয সহজলয করিয ডমাতডায ডবতয জারুল ইতযাসে গাি রয়েয়ি। ডবসরকাসর 

সাংস্থা জামালগঞ্জ উপয়জলাে সসএনআরএস সহজল আর করয়ির ৭.৭৫ একর জসময়ত ৮ টি বনাঞ্চল গয়ড় 

তুয়লয়ি। এিাড়ায অত্র ডজলার জনগণ বাসড়র িারপায়শ সনজ উয়যায়গ বনােন কয়র থায়ক।  

ডজলার সবসভন্ন দুয় ডাগয ড মনয ডমৌসুমী বন্যায নেী ভাঙ্গনয বজ্রপাতয কালববশাখী ঝড় ইতযাসের ফয়ল 

গািপালা ক্ষসতগ্রস্ত হে। এিাড়ায অবায়ধ বৃক্ষ সনধয়নর ফয়ল পসরয়বয়শর ভারসাম্য নষ্ট হয়ি। ভসবষ্যয়ত 

অত্র ডজলাে সবসভন্ন দুয় ডায়গ উপয়জলাসভসিক গািপালার ড রূপ ক্ষেক্ষসত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি তা 

সনম্নরূপঃ 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে ডমৌসুমী 

বন্যাে ৩৫০ টি গাি এবাং কালববশাখী ঝয়ড় ৩৯ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 
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 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৫০০১ 

টি গাি এবাং কালববশাখী ঝয়ড় ১৮৪ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ২৭৯ 

টি গাি এবাং কালববশাখী ঝয়ড় ১২২ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে 

১২০ টি গািয কালববশাখী ঝয়ড় ১০২ টি গাি এবাং নেীভাঙ্গয়ন ১০৪ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 

পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে ডমৌসুমী 

বন্যাে ১৪৬ টি গাি এবাং কালববশাখী ঝয়ড় ৯২ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে 

২৮৭ টি গািয কালববশাখী ঝয়ড় ২০৭ টি গাি এবাং নেীভাঙ্গয়ন ১৪৭ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 

পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে ডমৌসুমী 

বন্যাে ১৭২ টি গািয কালববশাখী ঝয়ড় ১২১৭ টি গাি এবাং নেীভাঙ্গয়ন ১০৭ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত 

হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে 

৮১২ টি গাি এবাং কালববশাখী ঝয়ড় ১৪৫ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৩১৪ 

টি গাি এবাং কালববশাখী ঝয়ড় ১৭০ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে 

১৫০৭ টি গাি এবাং কালববশাখী ঝয়ড় ৮৮ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে 

৫৫৩ টি গাি এবাং কালববশাখী ঝয়ড় ৪১৬ টি গাি ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

স্বাস্থয সুনামগঞ্জ ডজলাে ১ টি ডজলা সের হাসপাতালয ১ টি মা ও সশশু কল্যাণয়কন্দ্র, ১ টি বক্ষব্যাসধ হাসপাতালয 

১ টি োয়েয়বটিক হাসপাতালয ৯ টি উপয়জলা স্বাস্থয কময়প্লক্সয ৪৩ টি ইউসনেন স্বাস্থয ও পসরবার 

কল্যাণয়কন্দ্রয ১৯৮ টি কসমউসনটি সিসনক এবাং ২২ টি ইউসনেন সাব ডসন্টার রয়েয়ি। ডজলাে ডমাে ৩৫ টি 

ডবসরকাসর স্বাস্থযয়সবা ডকন্দ্র রয়েয়ি। ডজলার এসব স্বাস্থযয়কয়ন্দ্র ডমাে ৮৩ জন োক্তার ও ১২৪ জন নাস ড 

রয়েয়ি। এ ডজলাে ডমৌসুমী বন্যায বজ্রপাতয কালববশাখী ঝড়য আয়স ডসনক দূেণ ইতযাসে দুয় ডায়গর ফয়ল 

স্বাস্থযখাত নানাভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হে। ভসবষ্যয়ত অত্র ডজলাে সবসভন্ন দুয় ডায়গ উপয়জলাসভসিক স্বাস্থযখায়তর 

ড রূপ ক্ষেক্ষসত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি তা সনম্নরূপঃ 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে আগাম 

বন্যাে জমাট ২৭৯০২৯ েনসংখ্যাি ময়ধ্য ১% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে ৩.৫% জলাক ডােরিো, ১% সশশু সনউয়মাসনোয ১.৫% জলাক 

টাইিয়েড, ১.২% জলাক আমাশে, ১.৭% জলাক িম ডয়রাগ এবং ২% জলাক  াইিাসেরনি 

ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক 

অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে আগাম বন্যাে জমাট 

১১৩৭৪৩ েনসংখ্যাি ময়ধ্য ১.২% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায 
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ডমৌসুমী বন্যাে ২% জলাক ডােরিো, ১.৫% সশশু সনউয়মাসনোয ১.৩% জলাক টাইিয়েড, 

১.৫% জলাক আমাশে, ১.৭% জলাক িম ডয়রাগ এবং ৩% জলাক  াইিাসেরনি ডরাগসহ রবর ন্ন 

জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক অসচ্ছলিাসহ 

রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে আগাম বন্যাে জমাট 

২৪৩৬৯০ েনসংখ্যাি ময়ধ্য ১.৮% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায 

ডমৌসুমী বন্যাে ২.৫% জলাক ডােরিো, ১.৮% সশশু সনউয়মাসনোয ১.৪% জলাক টাইিয়েড, 

২% জলাক আমাশে, ২.১% জলাক িম ডয়রাগ এবং ২.৮% জলাক  াইিাসেরনি ডরাগসহ রবর ন্ন 

জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক অসচ্ছলিাসহ 

রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

জমাট ১৬৭২৬০ েনসংখ্যাি ময়ধ্য ২.১% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে ১.৫% জলাক ডােরিো, ০.৫% সশশু সনউয়মাসনোয ১.৭% জলাক 

টাইিয়েড, ১.২% জলাক আমাশে, ২.৫% জলাক িম ডয়রাগ এবং ১.৫% জলাক  াইিাসেরনি 

ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক 

অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে আগাম 

বন্যাে জমাট ১৮৩৮৮১ েনসংখ্যাি ময়ধ্য ২% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে ২.৫% জলাক ডােরিো, ১% সশশু সনউয়মাসনোয ২.৭% জলাক 

টাইিয়েড, ১.২% জলাক আমাশে, ২.২% জলাক িম ডয়রাগ এবং ৩% জলাক  াইিাসেরনি 

ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক 

অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

জমাট ১৫৬৩৮১ েনসংখ্যাি ময়ধ্য ১.২% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে ২.৩% জলাক ডােরিো, ১.৪% সশশু সনউয়মাসনোয ২.৫% জলাক 

টাইিয়েড, ৩% জলাক আমাশে, ২.৭% জলাক িম ডয়রাগ এবং ১.১% জলাক  াইিাসেরনি 

ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক 

অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে আগাম 

বন্যাে জমাট ২২৮৪৬০ েনসংখ্যাি ময়ধ্য ১.২% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে ৩.১% জলাক ডােরিো, ২.৫% সশশু সনউয়মাসনোয ২.৭% জলাক 

টাইিয়েড, ২.১% জলাক আমাশে, ২.৪% জলাক িম ডয়রাগ এবং ১.৩% জলাক  াইিাসেরনি 

ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক 

অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

জমাট ২২৩২০২  েনসংখ্যাি ময়ধ্য ১.৫% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

এিাড়ায ডমৌসুমী বন্যাে ১.২% জলাক ডােরিো, ২.৩% সশশু সনউয়মাসনোয ১.৮% জলাক 

টাইিয়েড, ১.৭% জলাক আমাশে, ২.৩% জলাক িম ডয়রাগ এবং ২.৭% জলাক  াইিাসেরনি 

ডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক 

অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে আগাম বন্যাে জমাট 

৩৯৭৬৪২ েনসংখ্যাি ময়ধ্য ২.১% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায 

ডমৌসুমী বন্যাে ১.৫% জলাক ডােরিো, ২.৭% সশশু সনউয়মাসনোয ২.২% জলাক টাইিয়েড, 

১.৯% জলাক আমাশে, ১.৭% জলাক িম ডয়রাগ এবং ১.০২% জলাক  াইিাসেরনি ডরাগসহ 
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রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক 

অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

জমাট ২৫৯৪৯০ েনসংখ্যাি ময়ধ্য ১.৭% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায 

ডমৌসুমী বন্যাে ২.১% জলাক ডােরিোয ২.৭% সশশু সনউয়মাসনোয ১.৩% জলাক টাইিয়েড, 

১.৮% জলাক আমাশে, ১.৪% জলাক িম ডয়রাগ এবং ১.০৫% জলাক  াইিাসেরনি ডরাগসহ 

রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক 

অসচ্ছলিাসহ রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

জমাট ২১৫২০০ েনসংখ্যাি ময়ধ্য ১.২% চম যডরাগসহ রবর ন্ন জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায 

ডমৌসুমী বন্যাে ১.৫% জলাক ডােরিো, ২.১% সশশু সনউয়মাসনোয ১.৩% জলাক টাইিয়েড, 

২.৫% জলাক আমাশে, ২% জলাক িম ডয়রাগ এবং ১.৮% জলাক  াইিাসেরনি ডরাগসহ রবর ন্ন 

জিায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। এর িয়ল অত্র উপয়জলার প্ররিটি পরিবাি আরথ যক অসচ্ছলিাসহ 

রবর ন্ন ায়ব ক্ষরিগ্রস্ত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি। 

 

জীসবকা সুনামগঞ্জ ডজলার রধান জীসবকাসমূহ হল কৃসে, মৎস্য, সেনমজুর ও ব্যবসা। ডজলাে ডমাে ২৯৪১০৯ জন 

কৃসেজীবী, ১১১০০০ জন মৎস্যজীবী, ২৮০৩৭৫ জন সেনমজুর ও ২০১৭৫ জন ব্যবসােী রয়েয়ি।  

উপয়জলার সবসভন্ন দুয় ডাগয ড মনয আগাম বন্যায ডমৌসুমী বন্যায নেী ভাঙ্গনয বজ্রপাতয কালববশাখী ঝড় 

ইতযাসে দুয় ডাগ ঘন ঘন হওোে এবাং এর ব্যাপকতা বৃসদ্ধ পাওোে মানুয়ের জীসবকা সবসভন্নভায়ব ব্যহত 

হয়ি। শীতকায়ল খালসবল ডসয়ি মাি ধরা এবাং বে ডার শুরুয়ত ডকানা জাল অথবা কায়রন্ট জাল সেয়ে 

মায়ির ডপানা ধরার ফয়ল অত্র ডজলাে মাি উৎপােন মারা্মকভায়ব ক্ষসতগ্রস্ত হয়ি। আবার জাল  ার 

জলা তার এ ডিাগান রিসলত থাকয়লও এয়ত ডজয়লয়ের রয়বয়শাসধকার সীসমত। সবসভন্ন দুয় ডায়গ 

সেনমজুরয়ের কম ডসাংস্থায়নর সুয় াগ কয়ম আয়স এবাং ব্যবসায়ে মন্দা ডেখা ডেে। ভসবষ্যয়ত অত্র ডজলাে 

সবসভন্ন দুয় ডায়গ উপয়জলাসভসিক জীসবকার ড রূপ ক্ষেক্ষসত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি তা সনম্নরূপঃ 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে আগাম 

বন্যাে ১৮১৩২ জন কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৭৫৩২ জন কৃসেজীবীয 

২৫১০ জন মৎস্যজীবীয ৮০৭৫ জন সেনমজুর ও ৫৮৮ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

কালববশাখী ঝয়ড় ৪৩২২ জন কৃসেজীবীয ২৮০৪ জন সেনমজুর ও ৫৭৫ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত 

হয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১৬১৩২ 

জন কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৫৫৭৯ জন কৃসেজীবীয ১৭৮৯ জন 

মৎস্যজীবীয ৭০৮৮ জন সেনমজুর ও ৩৫৩ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী 

ঝয়ড় ৩৫১২ জন কৃসেজীবীয ৮৪০ জন সেনমজুর ও ১৭০ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

১২১৩২ জন কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৮০৩২ জন কৃসেজীবীয ২০৩৭ জন 

মৎস্যজীবীয ৪০৪৯ জন সেনমজুর ও ১০৩৭ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী 

ঝয়ড় ২২৮৮ জন কৃসেজীবীয ১১৮৮ জন সেনমজুর ও ১৮৫ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

৯০৩২ জন কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৩০৪০ জন কৃসেজীবীয ১০৮৫ জন 

মৎস্যজীবীয ৬০১১ জন সেনমজুর ও ৮৮৪০ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী 

ঝয়ড় ১৮৩২ জন কৃসেজীবীয ১৬০৭ জন সেনমজুর ও ৩২৯ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে আগাম 

বন্যাে ৬০৭৯ জন কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৩১৪৯ জন কৃসেজীবীয ১২০৬ 

জন মৎস্যজীবীয ৪০৩১ জন সেনমজুর ও ৪৭০ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী 
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ঝয়ড় ২৬৩১ জন কৃসেজীবীয ৬৭৯ জন সেনমজুর ও ১৫৩ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

৭০৮৫ জন কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৩৮৭২ জন কৃসেজীবীয ৮৫৯ জন 

মৎস্যজীবীয ২০৮৫ জন সেনমজুর ও ২০৭ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী 

ঝয়ড় ১২০৮ জন কৃসেজীবীয ৭১০ জন সেনমজুর ও ৪০ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে আগাম 

বন্যাে ১১১২৭ জন কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৮০২২ জন কৃসেজীবীয 

১২১৯ জন মৎস্যজীবীয ৩২০১ জন সেনমজুর ও ৪৮৫ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

কালববশাখী ঝয়ড় ৩৬০০ জন কৃসেজীবীয ৭৫৩ জন সেনমজুর ও ১৮৮ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত 

হয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

১১২৭২ জন কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৬০৮৯ জন কৃসেজীবীয ৬৮৭ জন 

মৎস্যজীবীয ৩৩২১ জন সেনমজুর ও ৩৭৫ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী 

ঝয়ড় ১৮৮৮ জন কৃসেজীবীয ১০৭১ জন সেনমজুর ও ২০৫ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৭০৭৯ 

জন কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ১২৮১ জন কৃসেজীবীয ২৫০৮ জন 

মৎস্যজীবীয ৩০২৯ জন সেনমজুর ও ২১৭২ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী 

ঝয়ড় ৬৮২ জন কৃসেজীবীয ৭৫৬ জন সেনমজুর ও ৫৮১ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

৮০৩২ জন কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ৩১৮৭ জন কৃসেজীবীয ১২০১ জন 

মৎস্যজীবীয ২৬৭৫ জন সেনমজুর ও ৩৫২ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী 

ঝয়ড় ১৬০২ জন কৃসেজীবীয ৬৭১ জন সেনমজুর ও ২৪৫ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

৬০৫১ জন কৃসেজীবী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে ২২৫৯ জন কৃসেজীবীয ২৩৪৫ জন 

মৎস্যজীবীয ৪৮৭৬ জন সেনমজুর ও ৫৫৭ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী 

ঝয়ড় ৮৬১ জন কৃসেজীবীয ৪৭৩ জন সেনমজুর ও ১৭০ জন ব্যবসােী ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

পাসন  সুনামগঞ্জ ডজলাে খাবার পাসনর উৎসগুয়লা হল নলকূপয নেীনালায খালসবলয পুকুরয বৃসষ্টর পাসন ইতযাসে। 

এ ডজলাে ডমাে ৪২৩৬৮ টি নলকূপ রয়েয়ি। এর ময়ে ৪১৭৩৩ টি নলকূপ সিল ও ৬৩৫ টি নলকূপ 

সবকল। ৪১৭৩৩ টি নলকূপ বন্যা ডলয়ভয়লর উপয়র স্থাপন করা হয়েয়ি। ফয়ল নলকূপগুয়লা বন্যার সময়ে 

ব্যবহার উপয় াগী থায়ক। এখায়ন উয়েখ করা রয়োজন ড য অত্র ডজলাে ৭২% অসধবাসী নলকূয়পর পাসন 

ব্যবহার কয়র। ভসবষ্যয়ত অত্র ডজলাে সবসভন্ন দুয় ডায়গ উপয়জলাসভসিক পাসনর ড রূপ ক্ষেক্ষসত হওোর 

সম্ভাবনা রয়েয়ি তা সনম্নরূপঃ 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে ডমৌসুমী 

বন্যাে ১০২ টি টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ৫০২ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

ফয়ল অত্র এলাকাে পানীে জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে 

জনয়গাষ্ঠী সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ১৩২ 

টি টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ৪০ টি টিউবওয়েল  ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র 

এলাকাে পানীে জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী 

সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৫৫ 
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টি টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ৮৭ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র 

এলাকাে পানীে জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী 

সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে 

৫২ টি টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ১৭১ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র 

এলাকাে পানীে জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী 

সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে ডমৌসুমী 

বন্যাে ৭৬ টি টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ৪৯০ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

ফয়ল অত্র এলাকাে পানীে জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে 

জনয়গাষ্ঠী সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে 

৪০২ টি টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ৩২ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র 

এলাকাে পানীে জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী 

সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে ডমৌসুমী 

বন্যাে ৯৯ টি টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ৯৫৭ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

ফয়ল অত্র এলাকাে পানীে জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে 

জনয়গাষ্ঠী সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে 

২১৫ টি টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ১২৯৯ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল 

অত্র এলাকাে পানীে জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে 

জনয়গাষ্ঠী সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে ৮৩ 

টি টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ১২০২ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র 

এলাকাে পানীে জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী 

সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে 

৪৯ টি টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ১০ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র 

এলাকাে পানীে জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী 

সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে ডমৌসুমী বন্যাে 

৯৫ টি টিউবওয়েল এবাং আয়স ডসনক দূেয়ণ ১৫ টি টিউবওয়েল ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ফয়ল অত্র 

এলাকাে পানীে জয়লর সাংকে ডেখা সেয়ত পায়র। তখন সবশুদ্ধ পাসনর অভায়ব স্থানীে জনয়গাষ্ঠী 

সবসভন্ন ধরয়নর পাসনবাসহত ডরায়গ আক্রান্ত হয়ত পায়র।   

 

অবকালায়মা সুনামগঞ্জ ডজলাে ১৩৭৩.১০ সক.সম. ডবসরবাঁধয ৪০৩৩.৪৫ সক.সম. রাস্তায ১৫২ টি ব্রীজয ২৩৩৮ টি 

কালভাে ডয ৪য৪০য৩৩২ টি ঘরবাসড়য ২৯৯৭ টি  সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ২৭৯৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান রয়েয়ি। অত্র 

ডজলাে সবসভন্ন দুয় ডাগয ড মনয আগাম বন্যায ডমৌসুমী বন্যায নেী ভাঙ্গনয কালববশাখী ঝড় ইতযাসের ফয়ল 

সবসভন্ন ধরয়নর অবকালায়মা ড মনয ডবসরবাঁধয রাস্তাঘােয ব্রীজয কালভাে ডয সশক্ষা ও ধমীে রসতষ্ঠানয 

বাসস্থান ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ি। ভসবষ্যয়ত অত্র ডজলাে সবসভন্ন দুয় ডায়গ উপয়জলাসভসিক অবকালায়মার 

ড রূপ ক্ষেক্ষসত হওোর সম্ভাবনা রয়েয়ি তা সনম্নরূপঃ 
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 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সুনামগঞ্জ সের উপয়জলাে আগাম 

বন্যাে ১০ সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ৪০ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ১০৭ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ২৫৭ 

টি বাসড়ঘর (আাংসশক)য ২৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ১৪ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

ডমৌসুমী বন্যাে ১০ সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয ১২ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৪২০ টি বাসড়ঘরয ৮ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ১২ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৭৩ টি 

বাসড়ঘরয ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৮ টি সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার শাো উপয়জলাে আগাম বন্যাে ২২ 

সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ৩৩ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৫৭০ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ১৬৬২ টি 

বাসড়ঘর (আাংসশক)য ১৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ২২ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

ডমৌসুমী বন্যাে ৫৮ সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয ১৫ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ১২০০২ টি বাসড়ঘরয ১৫ 

টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৩০ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৫১০ টি 

বাসড়ঘরয ৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ৯ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৯ টি সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সেরাই উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৮ 

সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ২২ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৫৫ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ১৮০ টি বাসড়ঘর 

(আাংসশক)য ১০ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ১২ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী 

বন্যাে ১৪ সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয ১০ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ২৯৫ টি বাসড়ঘরয ৫ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান ও ৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ২৫ টি বাসড়ঘরয ৫ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠানয ৪ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৫ টি সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জামালগঞ্জ উপয়জলাে আগাম বন্যাে 

১৭ সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ৮০ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৫৭৭১ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ৫১০ টি 

বাসড়ঘর (আাংসশক)য ৪২ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৬২ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

ডমৌসুমী বন্যাে ১৫ সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয ২২ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ১৫৬ টি বাসড়ঘরয ৫ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৫৬ টি 

বাসড়ঘরয ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৬ টি সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায নেীভাঙ্গয়ন ৩ সকয়লাসমোর রাস্তাঘাে ও ১২০ টি বাসড়ঘর 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার েসক্ষণ সুনামগঞ্জ উপয়জলাে আগাম 

বন্যাে ৫ সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ৬২ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৫২ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ৩২৭ টি 

বাসড়ঘর (আাংসশক)য ২০ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ২৪ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

ডমৌসুমী বন্যাে ৫ সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয ১২ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ১৮২ টি বাসড়ঘরয ৩ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৪৫ টি বাসড়ঘরয 

২ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ৫ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ১০ টি সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 

পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার সবেম্ভরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৯ 

সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ৩৮ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৩৪৫ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ৬৭৬ টি 

বাসড়ঘর (আাংসশক)য ১৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ২৪ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

ডমৌসুমী বন্যাে ২০ সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয ৬ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৩৫৯ টি বাসড়ঘরয ৫ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ১৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ১৫৭ টি 

বাসড়ঘরয ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৩ টি সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায নেীভাঙ্গয়ন ২ সকয়লাসমোর রাস্তাঘাে ও ২০০ টি বাসড়ঘর 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ডোোরাবাজার উপয়জলাে আগাম 

বন্যাে ১৭ সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ৩৪ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৭৫ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ৪৫২ টি 
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বাসড়ঘর (আাংসশক)য ১৯ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ২৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

ডমৌসুমী বন্যাে ১৫ সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয ১৮ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৫৫১ টি বাসড়ঘরয ৯ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ২১ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ২০৮ টি 

বাসড়ঘরয ৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয১০ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৮ টি সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। এিাড়ায নেীভাঙ্গয়ন ৫ সকয়লাসমোর রাস্তাঘাে ও ১৫৬ টি বাসড়ঘর 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার ধম ডপাশা উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৪৫ 

সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ৯৩ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ২৫৫২ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ১১৭৭ টি 

বাসড়ঘর (আাংসশক)য ৪০ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

ডমৌসুমী বন্যাে ৫৯ সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয ৪৮ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৮০৭ টি বাসড়ঘরয ২৬ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৫৭ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৭৫০৭ টি 

বাসড়ঘরয ১৮ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ১৪ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৪৭ টি সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার িাতক উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৮ 

সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ৬০ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৩০৭ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ১৩৫৭ টি 

বাসড়ঘর (আাংসশক)য ৭ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ১২ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। 

ডমৌসুমী বন্যাে ৩৭ সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয ২৮ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ২১২ টি বাসড়ঘরয ১৫ টি 

সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৩৪ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ১০৫ টি 

বাসড়ঘরয ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ১৫ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৭ টি সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে 

ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার জগন্নাথপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ৭ 

সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ২০ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ১৫২ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ২০৫ টি বাসড়ঘর 

(আাংসশক)য ৫ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী বন্যাে 

১০ সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয ৫ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৩৩০ টি বাসড়ঘরয ৪ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও 

৮ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ৭৭ টি বাসড়ঘরয ৭ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠানয ৩ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৫ টি সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র।  

 

 জলবায়ু পসরবতডয়নর ফয়ল ভসবষ্যয়ত সুনামগঞ্জ ডজলার তাসহরপুর উপয়জলাে আগাম বন্যাে ১৮ 

সকয়লাসমোর ডবসরবাঁধয ৪৫ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ১৭০ টি বাসড়ঘর (সম্পূণ ড)য ৩৫৩ টি বাসড়ঘর 

(আাংসশক)য ১২ টি সশক্ষা রসতষ্ঠান ও ১৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। ডমৌসুমী 

বন্যাে ৩৪ সকয়লাসমোর ডবরীবাঁধয ৮২ সকয়লাসমোর রাস্তাঘােয ৫৮৩১ টি বাসড়ঘরয ৪৭ টি সশক্ষা 

রসতষ্ঠান ও ৬৫ টি ধমীে রসতষ্ঠান ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত পায়র। কালববশাখী ঝয়ড় ১৪৩ টি বাসড়ঘরয ৩ 

টি সশক্ষা রসতষ্ঠানয ৫ টি ধমীে রসতষ্ঠানয ৩ টি সবদুযয়তর খুটি ও তার ইতযাসে ক্ষসতগ্রস্ত হয়ত 

পায়র। 
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৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার 

 

৫.২.১ রশাসসনক পুনঃরসতষ্ঠা 

 

ক্ররমক নং নাম পদবী জমাবাইল 

০১ ডেবসজৎ সসনহা অসতসরক্ত ডজলা রশাসক (সাসব ডক)য সুনামগঞ্জ ০১৭১২৯৯২০৮৬ 

০২ রাসজব আহয়মে ডজলা ত্রাণ ও পুনব ডাসন কমকতডায সুনামগঞ্জ ০১৭১৬৪৮৮০৫৮ 

 

০৩ মসনরুল হাসান সহকাসর কসমশনার (সাধারণ শাখা) ০১৯১৩৩৭৯৪১৮ 

 

৫.২.২ ধ্বাংসাবয়শে পসরষ্কার 

 

ক্ররমক নং নাম পদবী জমাবাইল 

০১ ডমাঃ সারকুল ইসলাম উপ-সহকাসর পসরিালকয ফাোর সাসভ ডস ও 

সসসভল সেয়ফিয সুনামগঞ্জ 

০১৮১৭৫১১২৯০ 

০২ ডমাঃ কসবরুল ইসলাম উপ-সহকাসর পসরিালকয ফাোর সাসভ ডস ও 

সসসভল সেয়ফিয সুনামগঞ্জ 

০১৭২২২৯০১০৫ 

০৩ রমা কান্ত সসাংহ সলোরয ফাোর সাসভ ডস ও সসসভল সেয়ফিয 

সুনামগঞ্জ 

০১৭২৪৭৫৮১৮২ 

 

৫.২.৩ জনয়সবা পুনরারম্ভ 

 

ক্ররমক নং নাম পদবী জমাবাইল 

০১ ডমাঃ জয়জডস সমো রধান সনব ডাহী কম ডকতডায ডজলা পসরেেয 

সুনামগঞ্জ  

০১৭১১২৩৮৪১০ 

০২ উপয়জলা সনব ডাহী অসফসার সকল উপয়জলা সনব ডাহী অসফসার (ইউএনও) - 

০৩ রকল্প বাস্তবােন কম ডকতডা সকল রকল্প বাস্তবােন কম ডকতডা (সপআইও) - 

 

৫.২.৪ জরুরী জীসবকা সহােতা 

 

ক্ররমক নং নাম পদবী জমাবাইল 

০১ ডেবসজৎ সসনহা অসতসরক্ত ডজলা রশাসক (সাসব ডক)য সুনামগঞ্জ ০১৭১২৯৯২০৮৬ 

০২ রাসজব আহয়মে ডজলা ত্রাণ ও পুনব ডাসন কমকতডায সুনামগঞ্জ ০১৭১৬৪৮৮০৫৮ 

 

০৩ রয়মন্দ্রনাথ ধর ডজলা খায সনেন্ত্রক ০১৭১১১৩৭৭০৭ 

 

  


