
 

 

এক নজরে টিলাগা াঁও ইউননয়রনে সাধােন তথ্যাবলী 
(General Information of Tilagaon Union, At A Glance) 

কুলাউড়া, ম ৌলভীবাজাে। 

ক্র:

ন: 

নবষয় তানেখ 

 কক

) 

 ইউনিয়ি পনিষদ নির্ বাচি 17-01-2022 নি:  

 কখ) শপথ গ্রহণ    নি:  

 কগ) দানয়তর্ গ্রহণ   নি:  

 ক)) প্রথম সভা  নি:  

বতত ান পনেষদ 

১ জিার্ মমাোঃ আব্দলু 

মানলক 

মচয়াি

মযাি 

০১৭১২-

১৮৬২৬৯ 

             -------------- 

২ জিার্ অঞ্জলী িািী িাথ সদসয ০১৭৫৩-

৯১২৭৭৫ 

সংেনিত ওয়ার্ত-০১,০২ 

ও ০৩ 

৩ জিার্ নিপা মদ ’’ ০১৭৫৬-

৯১৪৪২২ 
সংেনিত ওয়ার্ত-০৫,০৬ 

ও ০৭ 

৪ জিার্ অঞ্জলী িাইডু ’’ ০১৭৯৭-

৬৬৯৩০২ 

   সংেনিত ওয়ার্ত-০৪, 

০৮ ও ০৯ 

৫ জিার্ মমাোঃ তছনর্ি 

আলী ফয়জুল 

’’ ০১৭১৫-

০৩৬০১১ 

ওয়ার্ত নং-০১ 

৬ জিার্ মমা: মসাহহল 

আহমদ মাসুদ 

’’ ০১৭১২-

৬৫৯২৩৩ 

ওয়ার্ত নং-০২ 

৭ জিার্ আব্দলু মানলক 

ফজল ু

’’ ০১৭২৬-

৩৭৮৯৯০ 

ওয়ার্ত নং-০৩ 

৮ জিার্ মমা: আব্দলু ’’ ০১৭২৬- ওয়ার্ত নং-০৪ 

tel:01712186269
tel:01712186269
tel:01756914422
tel:01756914422
tel:01797669302
tel:01797669302
tel:01726378990
tel:01726378990


 

র্ানছত ৪৪৭৬৬১ 

৯ জিার্ মমা: আজজজ 

মর্গ 

’’ ০১৭৪৯-

২২৪৪৩৪ 

ওয়ার্ত নং-০৫ 

১

০ 

জিার্ মমা: কয়ছি 

িনশদ 

’’ ০১৭৪৪-

১৩৮৬১৬ 

ওয়ার্ত নং-০৬ 

১১ জিার্ মমা: জুিার্ 

আলী 

’’ ০১৭৮১-

১০১২০৯ 

ওয়ার্ত নং-০৭ 

১

২ 

জিার্ মমাোঃ ফটিক 

আলী 

’’ ০১৭২০-

২৭২৫৩৮ 

ওয়ার্ত নং-০৮ 

১

৩ 

জিার্ নমঠুি কাহলায়াি ’’ ০১৭১৭-

১৮৯১২৩ 

ওয়ার্ত নং-০৯ 

ক তচােীবৃন্দ:  

০১ জিার্ মমা: 

তাজুল নময়া 

সনচর্       ০১৭১৭-

১৪০৪০৭ 

           tazul407@gmail.com 

০২ জনাব যাদব 

মদব 

  িযাক্স 

কারলক্টে 

   ০১৭৫৯-

৬০০৫৯৪ 

        ----------------- 

০৩             ---------------- 

 

 

 

ইউননয়ন নর্জজিাল মসন্টাে 

০৩ জনাব শ্যা ল 

চন্দ্র দাস 

   

উরদযাক্তা 

      

০১৭৩৭৭২৬৯৫

৫ 

Shyamaludc9@gmail.c
om 

০৪ জনাব ম াছা: 

হাফছা মবগ   

   

উরদযাক্তা 

      

০১৭৭৯০২৫৮৩

৯ 

 



 

 

 

 

গ্রা  পুনলশ্বনৃ্দ: 
  দফাদাি  অনফরসে দানয়রতব 

০১  মমা: আব্দলু র্ানছত মহলস্নাদাি ০১৭৭২-৯৪৩৯৩৭ ০৩ নং ওয়ার্ত 

০২ শযাম নর্হািী িাম  মহলস্নাদাি ০১৭৪৯-৭১০১৭০ ০৪ নং ওয়ার্ত 

০৩ মমা: শাহার্ উজিি  মহলস্নাদাি ০১৭২৮-

৬৩৪০৪১ 

০৫ নং ওয়ার্ত 

০৪ মমা: ফনিদ নময়া  মহলস্নাদাি ০১৭৬৮৩৩৮০২৭ ০৬ নং ওয়ার্ত 

০৫ মমা: আনলম উজিি  মহলস্নাদাি ০১৭৫৯-

২৮৬৮৫৯ 

০৭ নং ওয়ার্ত 

০৬ সতয মলাহাি মহলস্নাদাি ০১৭৫৬-

৩৬৫১২০ 

০৮ নং ওয়ার্ত 

০৭ ককলাশ কাহলায়াি মহলস্নাদাি ০১৭৩৫-

৬১০৯৯৬ 

০৯ নং ওয়ার্ত 

০৮ মমাছা: লাভলী 

আক্তাি 
মহলস্নাদাি ০১৭৫৮-

৪৯৫৭৬৮ 

০৯ নং ওয়ার্ত 

 

ক্র:

ন: 

না /নবষয় পনে ান/সং

খযা 
নবসত্মানেত নববেণ 

১ ইউননয়ন পনেষরদে 

আয়তন 

১৮ বগ ত াইল - 

২ ইউননয়রনে 

না কেরনে 

পিভুন  

- এলাকাে প্রবীনত  বযজক্তগরনে কাছ মথ্রক 

জানা যায় ময, টিলারবটিত এলাকা থ্াকায় 

টিলাগা াঁও ইউননরয়ে  না কেন কো হরয়রছ। 

এছাড়া অত্র  টিলাগা াঁও ইউননয়রনে 

না কেরনে আে মকান তথ্য উপাত্ত মখারজ 

পাওয়া যায় নাই। 

৩ মভৌরগানলক 

অবস্থান 

- উত্তরে ব্রাম্মনবাজাে , দনিরন হাজীপুে , 

পজির  োজনগে , পর্রব ত পৃনথ্ পাশ্া ইউননয়ন 

পনেষদ। 

৪ ইউননয়ন  াননচত্র - 

 

- 



 

 

৫ 

জনসংখযা ৩১৮৬৮ 

জন 

পুেম্নষ  নহ

লা 

ম াি 

১৫৬৫৬ ১৬৩১২ ৩১৮৬৮ জন 

৬ গ্রার ে সংখযা ৪৪ টি - - - 

ক্র:ন:  গ্রার ে না  পু:   :  ম াি ওয়া

র্ত 

০১ নবজলী  ১২৬৩ ১৩৭৭ ২৬৪০ ০১ 

 ০২ সুজাপুে ২৭৯ ২৭৫ ৫৫৪ 

০৩ চানপুে ৩৪০ ৩৮৪ ৭২৪ 

০৪ শ্াহপুে ১২১ ১৩৮ ২৫৯ 

০৫ সালা তপুে

-২ 

১১০ ১০৬ ২১৬  

০২ 

 

 

 

০৬ পালা কাজন্দ ২৬১ ৩১৯ ৫৮০ 

০৭ বানলনসজন্দ্র ২৩৮ ২৪৯ ৪৮৭ 

০৮ আ ানীপুে ৬৩৪ ৬৭৩ ১৩০৭ 

০৯ ন েপুে ১৯৪ ২৩৩ ৪২৭ 

১০ কাজজে গাও ২০২ ২১২ ৪১৪ ০৩ 

১১ ববদযশ্াষন ৫০১ ৫৩৬ ১০৩৭ 

১২ ম াবােকপু

ে 

২২৮ ১৫৬ ২৮৪ 

১৩ নাঈ পুে ২৬১ ২৯১ ৫৫২ 

১৪ পালা কাজন্দ 

চা-বাগান 

১২৮ ১১২ ২৪০ 

১৫ লালপুে ৯৪৮ ৯৮২ ১৯৩০  

০৪ ১৬ বাগৃহাল ১১১৯ ১১৫৪ ২২৭৩ 

১৭ গন্ডােগড় ১৭৪ ১৬২ ৩৩৬ 

 

 

 

 

 
 

 

০৫ 

 

 

 

১৮ তাজপুে ১৪৪ ১৩৬ ২৮০ 

১৯ খন্দকাে 

গ্রা  

৭০ ৯৪ ১৬৪ 

২০ বলা কাজন্দ ২১ ৩২ ৫৩ 

২১ পুনেগ্রা  ২৩ ৩১ ৫৪ 

২২ দুন্দাল পুে ৭৫ ৭৭ ১৫২ 

২৩ সালন ১৫২ ১৬২ ৩১৪ 

২৪ লহোজপুে ৫৮৭ ৬৫১ ১২৩৮ 

২৫ সালা তপুে

-১ 

৯০ ১০৪ ১৯৪ 

২৬ কা ালপুে ৩১৭ ৩৫৬ ৬৭৩ 

২৭ বারদসালন ৩০ ৩৫ ৬৫ 



 

২৮ বানলয়া ১৯৩ ২২৭ ৪২০  

 

০৬ 

 

 

২৯ লালবাগ ১৫ ১১ ২৬ 

    ৩০ ইছবপুে ১০৪ ৮৯ ১৯৩ 

৩১ আশ্রয়গ্রা  ৭৮৬ ৮৩৩ ১৬১৯ 

৩২ জাদবপুে ১৮ ২৩ ৪১ 

৩৩ চক সালন ১৩৫ ১২২ ২৫৭ 

৩৪ জালালপুে ৩১ ২৮ ৫৯ 

৩৫ টিলাগা াঁও 

মেলওরয় 

মিশ্ন 

১ ০ ১ 

৩৬ ন য়ােপাড়া ৩৯৯ ৪২৩ ৮২২ ০৭ 

৩৭ হাজীপুে ৭৫৩ ৮২৭ ১৫৮০ 

৩৮ শ্াহজাদাপু

ে 

৬২ ৬৫ ১২৭ 

৩৯ সন্দ্রাবাজ ১২১ ১৬৬ ২৮৭ 

৪০ বনলয়াো ২৪ ২৩ ৪৭ 

৪১  তাোপাশ্া 

চা বাগান 

৯০১ ৮৯৬ ১৭৯৭ ০৮ 

 
৪২ র্নেতাজপু

ে 

৫৮১ ৫৮৫ ১১৬৬ 

৪৩ লংলা চা 

বাগান 

২১৫১ ২০৯৩ ৪২৪৪  

০৯ 
৪৪ লংলা খাস ৮৭১ ৮৬৪ ১৭৩৫ 

  ১৫৬৫

৬ 

১৬৩১

২ 

৩১৮৬৮  

৭ ম ৌজা ০৮ টি ০১ নবজলী -Bizlee 

০২ আশ্রয় গ্রা -Ashroygram 

০৩ বানলয়া-Balia  

০৪ ন েপুে-Mirpur 

০৫ নই পুে-Noimpur 

০৬ পালস্নাকাজন্দ-Pallakandi 

০৭ হাজীপুে-Hazipur 

০৮ লংলা চা- বাগান-Laungla Tea State 

৮ খানাে সংখযা ৫৮২৫ টি - - 

 

৯ 

মভািাে সংখযা 

 ক২০১৩) 

১৮,০০০ প্রায় - পুেম্ন

ষ 

 নহলা ম াি 

৯৭১

৬ 

৮২৮৪ ১৮০০০ জি 



 

১০ কৃনষ জন  ১০০০ মহক্টে - - 

১১ 

 

নশ্িা প্রনতিানঃ 

 

মবসেকােী 

 াধযন ক 

নবদযালয়   ঃঃ  

২টি 

০১ টিলাগা াঁও এ এন উচ্চ নবদযালয় 

০১ 

 
পালস্নাকাজন্দ লংলা উচ্চ নবদযালয় 

নন ণ 

 াধযন ক 

নবদযালয়ঃ  

১টি 

০১ তাোপাশ্া নন ণ  াধযন ক উচ্চ 

নবদযালয় 

সেকােী 

প্রাথ্ন ক 

নবদযালয়ঃ  

১৪ টি 

০১ টিলাগাও সেকােী প্রাথ্ন ক নবদযালয় 

০২ নবজলী সেকােী প্রাথ্ন ক নবদযালয় 

০৩ আশ্রয় গ্রা  সেকােী প্রাথ্ন ক নবদযালয় 

০৪ দনিন নবজলী সেকােী প্রাথ্ন ক 

নবদযালয় 

০৫ বাগৃহাল সেকােী প্রাথ্ন ক নবদযালয় 

০৬ লালপুে সেকােী প্রাথ্ন ক নবদযালয় 

০৭ পালস্নাকাজন্দ সেকােী প্রাথ্ন ক নবদযালয় 

০৮ আ ানীপুে সেকােী প্রাথ্ন ক নবদযালয় 

০৯ মমার্ািকপুি সিকািী প্রাথনমক 

নর্দযালয় 

১০ হাজীপুে সেকােী প্রাথ্ন ক নবদযালয় 

১১ তাোপাশ্া সেকােী প্রাথ্ন ক নবদযালয় 

১২ চান্দপুে সেকােী প্রাথ্ন ক নবদযালয় 

১৩ লংলা খাস সেকােী প্রাথ্ন ক নবদযালয় 

১৪ ন য়ােপাড়া সেকােী প্রাথ্ন ক নবদযালয় 

১৫ তাজপুে সেকােী প্রাথ্ন ক নবদযালয় 

 ১৬ সালন  সেকােী প্রাথ্ন ক নবদযালয় 

 

 

 

 

 

 

 

)) 

মবসেকােী               

 াদ্রাসা               

ঃঃ ৪ টি 

  ০ ১ বাংলা টিলা দানখল  াদ্রাসা, টিলাগা াঁও 

০২ নবজলী হানফজজয়া  াদ্রাসা 

০৩ ন য়াে পাড়া  াদ্রাসা, 

০৪ লংলা খাস  াদ্রাসা 

১২ নশ্িাে হাে          ৫৫% - - 

১৩ নদীে সংখযা ০১ টি ০১  নু নদী 

১৪ মখায়াড় ০২ টি ০১ লংলা চা- বাগান মখায়াড় 



 

০২ ববদযশ্াসন মখায়াড় 

১৫ মেল মেশ্ন  

 করলাকাল) 

০১টি ০১ টিলাগা াঁও  মেল মেশ্ন 

১৬ স্বাস্থয মকন্দ্র ০১ টি ০১ লালপুে স্বাস্থয ও পনেবাে কলযাণ মকন্দ্র 

১৭ কন উননটি নিননক 

 কসযারিলাইি) 

০২ টি ০১ নবজলী কন উননটি নিননক 

০২ ম াবােকপুে কন উননটি নিননক 

০৩ হাজীপুে কন উননটি নিননক 

০৪ ন য়াে পাড়া কন উননটি নিননক 

১৮  সজজদ ৫০ টি ০১ উত্তে নবজলী বায়তুন নুে জার  

 সজজদ 

০২  দনিন নবজলী  জার   সজজদ 

০৩ শ্াহপুে জার   সজজদ, 

০৪ বায়তুন েহ ান জার   সজজদ নবজলী 

০৫  ধয নবজলী  জার   সজজদ 

০৬  ধয নবজলী বায়তুন আ ান জার  

 সজজদ 

০৭ নবজলী বাড়ী জার   সজজদ 

০৮ চান্দপুে জার য়া  সজজদ 

০৯ পালস্নাকাজন্দ পেুাতন জার   সজজদ 

১০  ীেপুে জার   সজজদ 

১১ ছালা ত পুে-২ জার   সজজদ 

১২  ীেপুে পালস্নাকাজন্দ জার   সজজদ 

১৩ আ ানীপুে সারহব বাড়ী পর্োতন জার  

 সজজদ, 

১৪ পর্ব ত আ ানীপুে বায়তুন নুে জার  

 সজজদ, 

১৫ বানলনসন্দ্র জার   সজজদ 

১৬ ম াবােকপুে জার   সজজদ 

১৭ কাজজে গাও জার   সজজদ 

১৮ ম াবােকপুে শ্াহী জার   সজজদ 

১৯ ববদয শ্াসন জার   সজজদ 

২০ পালা কাজন্দ নাঈ পেু জার   সজজদ 

২১ ববদয শ্াসন জার   সজজদ-২ 

২২ পর্ব ত বাগৃহাল জার   সজজদ, 

২৩ পজি  বাগৃহাল ম াকা  টিলা জার  



 

 সজজদ, 

২৪ লালপুে  জার   সজজদ, 

২৫  ধয বাগৃহাল জার   সজজদ, 

২৬ লালপুে কািাউড়া জার   সজজদ, 

২৭ ছালা তপুে-১ জার   সজজদ, 

২৮ কা ালপুে পুোতন জার   সজজদ, 

২৯ টিলাগা াঁও বাজাে জার   সজজদ, 

৩০ কা ালপুে শ্াহী জার   সজজদ, 

৩১ ইছুবপুে জার   সজজদ, 

৩২ বানলয়া শ্াহী জার   সজজদ, 

৩৩ জলালপুে জার   সজজদ, 

৩৪ হাজীপুে জার   সজজদ, 

৩৫ পর্ব ত হাজীপুে জার   সজজদ, 

৩৬ হাজীপুে পুোতন জার   সজজদ, 

৩৭ পজি  ন য়াে পাড়া জার   সজজদ, 

৩৮ বায়তুল আ ান সন জা জার   সজজদ 

শ্াহ জাদা পুে 

৩৯ সন্দ্রাবাজ জার   সজজদ, 

৪০ ন য়াে পাড়া জার   সজজদ, 

৪১ উঃ হাজীপুে থ্রলে বাজাে নর্োনী জার  

 সজজদ, 

৪২ হাজীপুে গুদা  )াঠ জার   সজজদ, 

৪৩ উঃ  ধয র্নেতাজপুে জার   সজজদ, 

৪৪ পর্ব ত র্নেতাজপুে জার   সজজদ, 

৪৫ পজি  র্নেতাজপুে জার   সজজদ, 

৪৬  ধয র্নেতাজপুে জার   সজজদ, 

৪৭ লংলা   চা-বাগান জার   সজজদ, 

   ৪৮ পজি  লংলা খাস জার   সজজদ, 

৪৯ লংলা খাস দােম্নল জান্নাত জার  

 সজজদ 

৫০ সালন  াজাে-ই জার   সজজদ 

১৯  জন্দে/  ন্ডপ ০৯ টি ০১ সালন হনে  জন্দে 

০২ লালবাগ নবষু্ণ  জন্দে 

০৩ পালস্না কাজন্দ বভেব  জন্দে 

০৪ লংলা চা- বাগান দুগ তা  জন্দে 



 

০৫ লাংলা চা- বাগান নশ্ব  জন্দে 

০৬ তাোপাশ্া চা- বাগান দুগ তা  জন্দে 

০৭ তাোপাশ্া চা- বাগান নশ্ব  জন্দে 

০৮ চা াঁনপুে হনে  জন্দে 

০৯ তাজপুে বাস ত্ম  জন্দে 

২০ ঈদগাহ ১১ টি ০১ নবজলী শ্াহী ঈদগাহ 

০২ দনিন নবজলী ঈদগাহ 

০৩ উত্তে নবজলী  ঈদগাহ 

০৪ পালাকাজন্দ  ঈদগাহ 

০৫ বাংলা টিলা  ঈদগাহ 

০৬ আ ানীপুে ঈদগাহ 

০৭ ন য়াে পাড়া  ঈদগাহ 

০৮ লালবাগ শ্াহী ঈদগাহ 

০৯ হাজীপুে সালা টিলা ইদগাহ 

১০ কাজজেগাও ঈদগাও 

১১ র্নেতাজপুে ঈদগাহ 

   ১২ চান্দপুে ঈদগাও 

২১ ম াকা /  াজাে ০২ টি ০১ সালন ম াকা  

০২ পজি  বাগৃহাল ম াকা  

 েথ্যাত্রা স্থান ০২ টি ০১ তাজপুে আকড়া 

০২ লালপুে আকড়া 

২২ র্াক)ে ০২ টি ০১ টিলাগাও মপাি অনফস 

০১ লংলা মপাি অনফস 

২৩ ইি ভািা ( নিক 

নফল্ড   

 

০৩ টি 

০১ লংলা আধুননক নব্রকস 

  ০২ েম্নপসী নব্রক্স নফল্ড 

০৩ ম সাস ত কনল  উলস্নাহ নব্রক্স নফল্ড 

২৪ হাির্াজাি  

০৩ টি 

০১ টিলাগাও বাজাে 

০২ নবজলী বাংলা বাজাে 

০৩ লালপুে নয়া বাজাে  

২৫ োইস ন ল ০৬ টি - - 

২৬ মসা- ন ল ০৩ টি - - 

২৭ নভজজনর্ কার্ত ১৪৩ টি - - 

২৮ নভজজএফ কার্ত ৯৬০ টি - - 



 

তথ্য সংগ্ররহ :  

জনাব ম া: তাজলু ন য়া 

সনচব, টিলাগা াঁও ইউননয়ন পনেষদ 

কুলাউড়া, ম ৌলভীবাজাে। 

২৯ োসত্মাে সংখযা ৪২ টি - - 

৩০ পাকা োসত্মা ৬০ নক.ন . - - 

৩১ কাচা োসত্মা ৭৫ নক. ন  - - 

৩২ মেলওরয় ১০ নক.ন  - - 

৩৩ কালভািত ১১০ টি - - 

৩৪ নব্রজ  ১৩ টি - - 

৩৫ খাস পুকুে/ নদ)ী ০২ টি ০১ টিলাগা াঁও বাজাে নদ)ী 

০২ নবজলী নদ)ী 

৩৬ জজনসনস মোর্ ০১ টি - - 

৩৭ এনজজও  অনফস ০৩ টি ০১ ব্রাক অনফস, টিলাগা াঁও 

০২ ওয়াফ অনফস, টিলাগা াঁও 

০৩ সারকা অনফস, টিলাগা াঁও 

৩৮ আবাসন প্রকল্প ০২টি ০১  হুয়া- ১ লংলা খাস , ওয়ার্ত নং-০৯ 

০২  হুয়া - ২ লংলা খাস , ওয়ার্ত নং-০৯ 

৩৯ নলকুপ    কগভীে ও 

অগভীে সহ) 

১৫০০ টি 

 কপ্রায়) 

   -             সকল ওয়ারর্ত 

৪০ চা-বাগান ০৩টি ০১ লংলা চা-বাগান,  

 ০২ পালস্না কাজন্দ চা-বাগান 

০৩ তাোপাশ্া চা বাগান 

৪১ সাধােন মখলাে  াঠ ০২টি ০১ মেল মেশ্ন সংলগ্ন  মখলাে  াঠ 

 ০২ লংলা চা বাগান মখলাে  াঠ 

৪২ খাল/ছড়া ০২টি ০১ আখানলছড়া 

০২ মগা)ানল ছড়া 

৪৩ নবল/জলাশ্য় ০১টি ০১ নশ্ংোউলী নবল 

  

ওরয়ব সাইি স ুহ 

ই-ম ইল  কক) tilagaonup@gmail.com 

ওরয়ব 

মপািতাল 

 কখ) www.tilagaonup.moulvibazar.gov.bd 

জন  ও  ৃতুয 

ননবন্ধন  

 কগ) www.bris.lgd.gov.bd  or 180.211.213.87, or 

103.48.16.165 

এলজজএসনপ

-৩ 

 ক)) www.lgsplgd.gov.bd 

http://www.bris.lgd.gov.bd/


 

তানেখ: ০১-০১-২০১৭নি:  

 

 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

            


