
এক নজের ব র ইউিনয়ন পিরষদ : 
ইউিনয়ন : ব র, উেপজলা : ব র, জলা : নারায়ণগ । 

০১. আয়তন  : ২,৩৪১.৫৯ িক:িম:। (আদমশুমারী ২০০১ অনুসাের) 

০২. জনসংখ া  : ২৮,৭৬৫ জন। (আদমশুমারী ২০০১ অনুসাের) 

০৩. পিরবার সংখ া : ৬,২৭৬ ।(আদমশুমারী ২০০১ অনুসাের) 

০৪. লােকশন  : 

  উ ের- মুছাপুর ইউিনয়ন পিরষদ। 

  িদ েন- কলাগািছয়া ইউিনয়ন পিরষদ। 

  পূেব- পুরাতন পু  নদী। 

  পি েম- নারায়ণগ  িস  কেপােরশন। 

০৫. যাগােযাগ ব ব া : 

 সড়ক পেথ :- ঢাকা-চে া াম মহাসড়েকর মদনপুর চৗরা ার দি ন িদেক মদনগ  হাইওেয় রােডর নবীগ  

বাস া  চৗরা ার ১০০/১৫০ িমটার পূবিদেক ইউিনয়ন পিরষদ অিফস। 

অথবা 

 চাষাঢ়া-িচটাগাং রাড সংেযাগ সড়েকর শীতল া নদীর পি ম পাড় নবীগ  খয়াঘােটর খয়া (নদী)পার 

হেয় ২৫০/৩০০ িমটার পূবিদেক ইউিনয়ন পিরষদ অিফস । 

 এছাড়া ইউিনয়েনর অভ ের সড়ক পেথ িবিভ  ােমর সােথ সংেযাগ সড়ক রেয়েছ, যখােন িরকসা, 

িসএনিজ ও অেটা িরকসায় যাগােযাগ করা যায়। 

০৫. মৗজার সংখ া  : ১৭  । 

০৬. ােমর সংখ া  : ২১  । 

০৭. মসিজদ  : ৪১  । 

০৮. মি র  : ০২ । 

০৯. হাট-বাজার  : ০২  (বাজার) 



১০. রা া ও সড়েকর পিরমান (িক:িম:) : (আদমশুমারী ২০০১ অনুসাের) 

 (ক) পাকা রা া : ৪৯.৪৬ িক:িম: 

 (খ) এইচ,িব,িব : ০.২৫ িক:িম: 

 (গ) কাচা রা া : ২৪.৫৭ িক:িম: 

১১. ব র ইউিনয়ন পিরষেদর িবিভ  ওয়ােডর ামিভি ক লাকসংখ ার িববরন : 

 
সংরি ত 
ওয়াড নং 

সাধারণ 
ওয়াড নং ােমর নাম    লাক সংখ া 

 সবেমাট 
পুরুষ মিহলা 

০১ 

০১ কলাবাগ ২,৯৯২ ২,৫৮৮ ৫,৫৮০ 

০২ 
চৗধুরী বািড় ১,১৮৯ ১,০৫৮ ২,২৪৭ 
পুরান ব র ৭১৭ ৬৫৯ ১,৩৭৬ 

০৩ 
ঝালকা  ২৭৮ ২৬৯ ৫৪৭ 
কা াপাড়া ৪৮০ ৪৯৮ ৯৭৮ 
গনপাড়া ৪২০ ৩৯৭ ৮১৭ 

০২ 

০৪ 

িমর ি  ৬০৭ ৫৭৬ ১,১৮৩ 
বালুচর ৪৫৯ ৪০৮ ৮৬৭ 
তেমাদরদী ২৯৫ ৩১৪ ৫৩৯ 
িচনারিদ ২৩৯ ২৩৫ ৪৭৪ 

০৫ 
িবিবেজাড়া ৬২৯ ৬৫২ ১,২৯১ 
ল াদরদী ২৭৭ ২৮৯ ৫৬৬ 
বেজরগাঁও ৫১৯ ৪৭৭ ৯৯৬ 

০৬ 
পদুঘর ২৬২ ২৮৭ ৫৪৯ 
উলাক ৩২৭ ৩৩২ ৬৫৯ 

বািড়খালী ৪৯৩ ৫০১ ৯৯৪ 

০৩ 

০৭ িতনগাঁও ৮২২ ৭৪৯ ১,৫৭১ 
ভ াসন ৩৪৮ ৩৭৭ ৭২৫ 

০৮ িশয়ারা(আংিশক) ২,১২৭ ২,১৫৩ ৪,২৮০ 

০৯ িশয়ারা(আংিশক) ৪০৭ ৪২১ ৮২৮ 
নবীগ (আংিশক) ৮৪১ ৮৫৭ ১,৬৯৮ 

সবেমাট ১৪,৭২৮ ১৪,০৩৭ ২৮,৭৬৫ 

 
১২. ম স িবভাগ : (আদমশুমারী ২০০১ অনুসাের ) 
 

চাষকৃত পু র অচাষকৃত পু র নাসারী পু র মাট 
৫৫  ১৮১  ০৪  ২৪০  

 

১৩. কৃিষ িবভাগ : (আদমশুমারী ২০০১ অনুসাের) 



   জিমর পিরমান  (একর) :  

  * এক ফসলী : ১.২০ (একর) 

  * দু ফসলী : ৩.৮০ (একর) 

  * িতন ফসলী : ০.৬০ (একর) 

  * পিতত জিম : ০.৮০ (একর) 

১৪. পশু পালন িবভাগ : (আদমশুমারী ২০০১ অনুসাের) 
 

খামােরর ধরন সরকারী বসরকারী মাট 
গবাদী পশুর খামার ------- ৩৬  ৩৬  
পাি  খামার ------- ২৫  ২৫  

 

১৫. িশ া িত ান : 
 

িশ া িত ােনর ধরন সরকারী বসরকারী মাট 

াথিমক িবদ ালয় ০৬    রিজ: ০১ 
 ০৭  

মাধ িমক িবদ ালয় ---- ০২  ০২  
জুিনয়র হাই ু ল ---- ০১  ০১  
মা াসা ---- ০২  ০২  
িক ার গােটন ---- ০২  ০২  

 

১৬. নল প : 
 

সরকারী বসরকারী মাট 
৩১৬ ২,৭৭৯ ৩,০৯৫ 

 

১৭. হাসপাতাল/ া েক  : 
 

িমক 
নং 

হাসপাতাল/ া েকে র নাম ও অব ান সরকারী বসরকারী মাট 

০১ ব র উপেজলা া  কমে  
নবীগ -বাগবািড়,নবীগ ,ব র,নারায়ণগ । ০১  ------ ০১  

০২ ইউিনয়ন া  ও পিরবার পিরক না অিফস 
পদুঘর,ব র,নারায়ণগ । ০১  ------ ০১  

০৩ ইউিনয়ন কিমউিন  ি িনক 
পুরান ব র চৗধুরীবািড়,ব র,নারায়ণগ । ০১  ------ ০১  

 

১৮. ইউিনয়ন পিরষদ ভবেনর িববরন : 

 (ক) খিতয়ান ও দাগ নং   : মৗজা ভ াসন দাগ নং ১৪৭ 

 (খ) জিমর পিরমান    : ৩৭ (সাইি শ) শতাংশ 

 (গ)ইউিপ কাযালেয়র কৃিত ও ক  সংখ া : ০৩(িতন)ক  িবিশ  একতলা িবি ং। 
 

 



১৯. ঐিতহািসক দশনীয় ান সমূহ : মুি যুে র পাক হানাদার বািহনীর সােথ পূব অ েলর সবেশষ স ুখ যুে র 

ৃিত িবজিরত সমরে '৭১,পুরান ব র চৗধুরী বািড় হযরত ইিলয়াস শাহ(র:)ছালা পাগলার দরবার 

শরীফ,পুরান ব র কা াপাড়া িসরাজ শাহ'র আ ানা, ল াদরদী ােম মহাপুরুষ পেরশ সাধুর আ ম, ছায়া 

সুিনিবল ােমর মেনারম পিরেবশ িশয়ারা ম ার বাগ ও ঐিতহ বাহী চ েদর বািড় ব র ইউিনয়েন অবি ত,যা 

দশনীয় ান বেট। 
 

২০. বােজট : (ক) অথ-বছর  : ২০১০-২০১১( কৃত) 

  আগত তহিবল :  ১,৩৫,৬৪৪.৩২ 

   আয়  : ৪৬,০৩,৪৪৭.০০ 

   ব য়  : ৪৭,২৯,৯২৯.০০ 

  সমাপনী ি িত  :     ৯,১৬২.৩২ 

ইউিনয়ন পিরষেদর িনজ  আয়  :  ২,১৯,৩৪৫.০০ 

  (খ) অথ-বছর   : ২০১১-২০১২( ািবত) 

  আগত তহিবল :     ৯,১৬২.৩২ 

   আয়  : ৯৮,৯০,৮৩৭.৬৮  

   ব য়  : ৯৭,০০,০০০.০০ 

  সমাপনী ি িত :  ২,০০,০০০.০০ 

ইউিনয়ন পিরষেদর িনজ  আয়  :  ৩,০৬,৯৫৫.০০ 

২১.ব র ইউিনয়ন পিরষেদর নব িনবািচত চয়ারম ান,সংরি ত ওয়ােডর মিহলা সদস  ও সাধারন 
ওয়ােডর সদস েদর তথ  : 

 

িমক
নং 

নাম পদবী িশ াগত 
যাগ তা 

ওয়াড 
নং মাবাইল নং 

িনবািচত 
হওয়ার 
তািরখ 

কািশত 
গেজট নং 
ও তািরখ 

০১ এহসান উি ন আহে দ চয়ারম ান এম,এ ০৯ ০১৮১-৯২২২৬০৪ 
২৯/০৬/২০১

১ 
বাংলােদশ 
গেজট, 
অিতির , 
জুলাই 

২৪,২০১১ 
০২ শাহনাজ বগম(বুিল) মিহলা সদস  ১০ম নী ১,২,৩ ০১৮৩- ২৯/০৬/২০১



৪২০৫৭৮৭ ১ 

০৩ সুলতানা রািজয়া(সুমা) মিহলা সদস  িবএসএস(অনাস) ৪,৫,৬ ০১৯৩-২৪৩৪২৩০
২৯/০৬/২০১

১ 

০৪ সিলনা অআফেরাজ মিহলা সদস  এইচ,এস,িস ৭,৮,৯ 
০১৭৪-

৬১৯৫৯৮৯ 

২৯/০৬/২০১

১ 

০৫ ফরেদৗসুর রহমান(খাকা) সদস  িব,এ ০১ ০১৮২-১২২৯৮১২ 
২৯/০৬/২০১

১ 

০৬ মা: িসরাজুল ইসলাম সদস  ১০ম ণী ০২ ০১৮২-৬৪৩০২৩৩ 
২৯/০৬/২০১

১ 

০৭ মা: ইি স আলী সদস  
অ র ান 

স  
০৩ 

০১৮৩-

৪২০৫৭৮৭ 

২৯/০৬/২০১

১ 

০৮ মা: আ: মা ান সদস  
অ র ান 

স  
০৪ 

০১৭৪-

৬১৯৫৯৮৯ 

২৯/০৬/২০১

১ 

০৯ মা: হািববু াহ সদস  
অ র ান 

স  
০৫ ০১৭১-৪৩৯২৭৭৭ 

২৯/০৬/২০১

১ 

১০ 
মা:আবুল হােসন 

সরকার 
সদস  এইচ,এস,িস ০৬ 

০১৮১-

৭০৯৫৯৩৫ 

২৯/০৬/২০১

১ 

১১ মা: আ: রিহম সদস  ১০ম ণী ০৭ 
০১৭২-

০১৩৩৩১৯ 

২৯/০৬/২০১

১ 

১২ মা: শাহনূর ভঁূইয়া সদস  ৮ম ণী ০৮ 
০১৭২-

০৩১৮৫০৮ 

২৯/০৬/২০১

১ 



১৩ মা: ইয়া ব(ইমরান) সদস  এইচ,এস,িস ০৯ ০১৯১-৬১৫৬২০২ 
২৯/০৬/২০১

১ 

 
 
২২. ব র ইউিনয়ন পিরষেদর কমকতা/কমচারী(সিচব ও ামপুিলশ)এর িববরন : 
 

িমক 
নং কমকতা/কমচারীর নাম িশ াগত যাগ তা পদবী চা রীেত যাগদােনর তািরখ 

০১ মা: আবু সাঈদ িব,এ সিচব ৩০/১০/১৯৯৮ 

০২ অিমর হামজা প ম ণী দফাদার ৩০/০৫/১৯৯১ 

০৩ মাহা দ প ম ণী মহ াদার ৩১/০৮/১৯৯৮ 

০৪ মা: সিলম প ম ণী মহ াদার ২৪/০৬/১৯৯৯ 

০৫ িবশু চ  দাস প ম ণী মহ াদার ২৪/০৬/১৯৯৯ 

০৬ মা: আল-আিমন ৮ম ণী মহ াদার ২৮/০২/২০০১ 

০৭ ফােতমা ৮ম ণী মহ াদার ০২/০৬/২০০৫ 

০৮ হেলনা আ ার ৮ম ণী মহ াদার ১৪/১২/২০১১ 

০৯ নারিগস আ ার ৮ম ণী মহ াদার ১৪/১২/২০১১ 

১০ মা: উ ল ৮ম ণী মহ াদার ১৪/১২/২০১১ 

 
২৩.ব র ইউআইএসিস'র পিরচালকেদর তথ : 
 
িমক 

নং 
পিরচালকেদর 
নাম 

পদবী িশ াগত 
যাগ তা 

মাবাইল ন র ই-মইল 

০১ মা: নওয়াজ শরীফ পিরচালক-০১ এম,কম 
(অধ ায়নরত)

০১৮২৮৪৮২৪৬০ newaz145@ymail.com 

০২ লাবনী আ ার পিরচালক-০২ িব,কম 
(অধ ায়ণরত) ০১৬৮১৬৬৫৮৪৬ labony44@gmail.com 

 
 
 
 



 
২৪. ব র ইউিনয়েনর বীর মুি যু ােদর নােমের তালিকা : 
 

মিক 
নং 

গেজট 
নং/ মুি  

নং 
মুি েযা ার নাম িপতার নাম কানা 

০১ ২১৩ মা: হােসন িপতামৃত- আ: সামাদ মুি  কলাবাগ,ব র,নারায়ণগ । 

০২ ২৯৫ মা: আলী িপতামৃত- আ: সাবহান বেজরগাও,ব র,নারায়ণগ । 

০৩ ২৯৬ হাজী মা: শিফউ িন িপতামৃত- আ: মালেক কলাবাগ,ব র,নারায়ণগ । 

০৪ ২৯৯ 
হাজী মা: নুরুল 

আিমন 
িপতামৃত- মুনসুর আলী সরকার িশিয়ারা,ব র,নারায়ণগ । 

০৫ ৩০১ মা: শিহদু াহ িপতামৃত- আলহা  হািববু াহ কলাবাগ,ব র,নারায়ণগ । 

০৬ ৩০২ মা: হরমুজ আলী িপতামৃত- মা: বােছদ সরদার িবিবেজাড়া,ব র,নারায়ণগ । 

০৭ ৩০৭ আ: হাই দুবার িপতামৃত- মিফজউি ন আহে দ কলাবাগ,ব র,নারায়ণগ । 

০৮ ৪৫০ 
মা: আ: মা ান 

িসপাহী 
িপতামৃত- িম ত আলী িচনারিদ,ব র,নারায়ণগ । 

০৯ ৪৫১ 
মা: আ: আিজজ 

িময়া 
িপতামৃত- লাল িময়া সরকার িচনারিদ,ব র,নারায়ণগ । 

১০ ৪৬৫ আ: সালাম িপতা- নুর মাহা দ িশয়ারা,ব র,নারায়ণগ । 

১১ ৪৬৭ গাজী ফিরদ উি ন িপতামৃত- ওসমান আলী ভ াসন,ব র,নারায়ণগ । 

১২ ৪৬৮ আ: রউফ সরকার িপতামৃত- মিফজ উি ন সরকার 
পুরান 

ব র,ব র,নারায়ণগ । 

১৩ ১৬৩৩ মা: হাসমত আলী িপতামৃত- জােহর আলী ভ াসন,ব র,নারায়ণগ । 

১৪ ২৯৪ তাজ মাহা দ িপতা- মা: সাহরাব সরদার নবীগ ,ব র,নারায়ণগ । 

১৫ ৩০৪ মা: শিফউি ন ভূইয়া িপতামৃত- আবুল হােসন ভুইয়া নবীগ ,ব র,নারায়ণগ । 

১৬ ৩০৫ মা: মাইনউি ন িপতামৃত- নাজমুল হক 
পুরান 

ব র,ব র,নারায়ণগ । 

১৭ ৪২৭ মা: আইয়ুব িপতামৃত- আ ুল হক নবীগ ,ব র,নারায়ণগ । 

 
 

************************************সমা *************************** 
 


