
মদনপরু ইউননয়ন পনরষদ  

উপজেলা: বন্দর, জেলা: নারায়নগঞ্জ। 

 

তথ্যাবলী 

• ইউনিয়ি পনিষদ ভবি এি ছনব –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• সংজেজপ ইউননয়ন পনরনিনত: 

 

মদিপুি ইউনিয়ি পনিষদটি িািায়ণগঞ্জ জেলাধীি বন্দি উপজেলায় অবনিত। বন্দি উপজেলা 

হজত উত্তি-পশ্চিম নদজে এি অবিাি।ঢাো- চট্টগ্রাম মহাসড়ে সংলগ্ন এই ইউনিয়জিি অবিাি 

এবং প্রধাি যাতায়ত বযবিা এই িাস্তাদ্বািা পনিচানলত হয়। এই ইউনিয়জিি উত্তজি োচপিু ইউনিয়ি, 

দনিজি িািায়ণগঞ্জ নসটি েজপাজিসি, পজূব  োচপিু ইউনিয়ি এবং পশ্চিজম োচপিু ইউনিয়ি 

অবনিত। বতমাজি এই ইউনিয়ি পনিষজদি জচয়ািমযাি নহসাজব দানয়ত্ব পালি েিজছি আলহাজ্ব 

গােী এম এ সালাম। 

 

• ইউননয়জনর প্রধান তথ্য সমূহ:  

 

ে) ইউনিয়জিি আয়তি – ৫.৫ বগ নেজলানমিাি  

খ) েনমি পনিমাি – ১০ শতাংশ  

গ) েি সংখযা – ৭০,০০০ েি ( প্রায়)  

 



ঘ) সািিতাি হাি – ৭২% (আিুমানিে)  

ঙ)মুশ্চিজযাদ্ধাি সংখযা -  ১ েি (বতমাজি েীনবত) 

চ) নবনভন্ন ভাতাজভাগী -   

বয়স্ক ভাতা  নবধবা ভাতা  প্রনতবন্ধীভাতা  

৬৮৮ ২৩৯ ১৮৪ 
 

ছ) ইউনিয়ি নেজসি েিয নবখযাত – ততিী জপাষাে নশল্প, , খাদয পণয উৎপাদি ইতযানদ। 

ে) নশিা প্রনতষ্ঠাি-  

নবশ্বনবদযালয় ও েজলে – ১ টি ,  

িাশ্চেম উশ্চিি ভূইয়া নবশ্বনবদযালয় েজলে, মদিপুি, বন্দি, িািায়ণগঞ্জ।  

হাইসু্কল – ২ টি, 

(১)মদিপুি িহমানিয়া উচ্চ নবদযালয়,মদিপুি, বন্দি, িািায়ণগঞ্জ 

(২) িানগিা জোহা উচ্চ নবদযালয়, বাগজদাবাড়ীয়া, মদিপুি, বন্দি, িািায়ণগঞ্জ।  

আনলম মাদািাসা – ১ টি ,  

(১) মদিপুি নিয়ােলু উলুম আনলম মাদিাসা, মদিপুি, বন্দি, িািায়ণগঞ্জ।  

প্রাথনমে নবদযালয়: ৬টি, 

 (১) মদিপুি সিোিী প্রাথনমে নবদযালয়(২)জদওয়ািবাগ সিোিী প্রাথনমে নবদযালয়,  

(৩)লাউসাি সিোিী প্রাথনমে নবদযালয়,(৪) পশ্চিম জেওঢালা সিোিী প্রাথনমে নবদযালয়, 

(৫)বাগজদাবাড়ীয়া সিোিী প্রাথনমে নবদযালয়, (৬)োইিালীনভিা সিোিী প্রাথনমে নবদযালয়।  

ঝ)জখলাি মাঠ- ১ টি ,  

(১) মদিপুি িহমানিয়া উচ্চ নবদযালয় জখলাি মাঠ, মদিপুি, বন্দি, িািায়ণগঞ্জ।  

ঞ) িদ – িদীি তথয – প্রজযােয িজহ  

ি) নবজিাদি জেন্দ্র/দশিীয় িাি – সাইিা গাজেি নিজসাি, মদিপুি, বন্দি, িািায়ণগঞ্জ।  

ঠ) ধমীয় প্রনতষ্ঠাি – ৪২ টি (প্রায়)  

ে)সাংসৃ্কনতে জগাষ্ঠী -  প্রজযােয িজহ  

ঢ) হাি বাোি তথয – মদিপুি ইউনিয়জি জোি হাি জিই, বাোজিি সংখযা ৪ টি । 

(১) মদিপুি পুিাতি বাোি, (২)মদিপুি বাসজেন্ড বাোি 

   (৩) চািপুি বাোি (৪)  জেওঢালা বাস জেন্ড বাোি। 

ি) ইউনিয়ি পনিষজদি িােস্ব আজয়ি গুরুত্বপূি উৎস – জহানেং জিক্স, জেে লাইজসন্স, নশল্প 

প্রনতষ্ঠাজিি জিক্স, ওয়ানিশ সিদ, নবনবধ।  

• ইউনিয়ি পনিষজদি সম্পনত্তি নববিণী:  

জমৌোি িাম  জে এল িং  খনতয়াি িং দাগ িং  েনমি পনিমাি(শতে) 

মদিপুি  ১৩০ ১৩৩ ১৫৬, ১৬২ ১০ 

• ইউনিয়জিি তবনশষ্ট্য :  

ে) েিগি : ততিী জপাষাে নশল্প, বযবসা বানণেয, চােুিীেীবী, নবনবধ।  

খ)িদী নবজধৌত অঞ্চল – প্রজযােয িজহ  

গ) ফল ও ফসল: ইউনিয়জিি এই অঞ্চজল আম, োঠাল, োম, নলচু, েলা, ইতযানদ ফল হয়,  ধাি, ও 

সবশ্চে। 

ঘ) ইউনিয়জিি প্রধাি সমসযা: (১)েলাবদ্ধতা ও পানিনিষ্কাষজিি জেজিে সমসযা (২) নশল্প 

প্রনতষ্ঠাজিি দ্বািা বায় ুদুষণ। 

ঙ)সম্ভাবিাসমূহ: ততিী জপাষাে নশল্প। 



চ) ইউনিয়জিি উন্নয়ি পনিেল্পিা :  

 

পঞ্চবাষিকী পষিকল্পনা 

ক্র নং প্রকল্পল্পি নাম অথ বছি 
প্রকল্পল্পি খাত সম্ভাবয 
বযল্পেি পষিমান 

অথ বছি 

১ মদনপুি ককত্তািবাগ আবু ষমোি বাড়ী হল্পত হারুন মাওলাদানাি 

বাড়ী পর্যন্ত িাস্তাে  

ষসষস ঢালাই কিন 

 
2021-22 

এলষিএসষপ 200000/- 

২ মদনপুি ককত্তািবাগ হারুন মাওলানাি বাড়ী হল্পত আষমযি বাড়ী 
পর্যন্ত িাস্তাি ষসষস 
 ঢালাই কিন  

 
2021-22 

এলষিএসষপ 300000/- 

৩ মদনপুুুি আষিিপাি মষনল্পিি বাড়ী হল্পত আফািউষিল্পনি বাড়ী 
পর্যন্ত িাস্তাে 
 ইাাঁ ষবছাল্পনা 

 
2021-22 

এলষিএসষপ 200000/- 

৪ কদওোনবাগ ফটিল্পকি বাড়ী হল্পত অষহদলু্পলি পুকুি পর্যন্ত িাস্তাে ইটা 
ষবছাল্পনা 

 
2021-22 

এলষিএসষপ 200000/- 

৫ কলাবাড়ী তাওলাল্পদি বাড়ী হল্পত মসষিদ পর্যন্ত কেল্পনি  ষনমযান    
2021-22 

এলষিএসষপ 100000/- 

৬ চানপুি আহাম্মদ ফষকল্পিি বাড়ী হল্পত আউোল্পলিবাড়ী পর্যন্ত িাস্তাে 

ইটা ষবছাল্পনা  
 
2021-22 

এলষিএসষপ 200000/- 

৭ চানপুি ছাত্তাল্পিি বাড়ী হল্পত শষহল্পদি বাড়ী পর্যন্ত িাস্তাে ইটা 
ষবছাল্পনা   

 
2021-22 

ভুষম হস্তান্তি কি  200000/- 

৮ লাউসাি শুকু্কি আলীি বাড়ী হল্পত এল্পছল্পকি বাড়ী পর্যন্ত িাস্তা 
কমিামত সহ ইটা ষবছাল্পনা 

2022-23 ভুষম হস্তান্তি কি  200000/- 

৯ লাউসাি খাি ুষমোিবাড়ী হল্পত আতাউি িহমাল্পনি বাড়ী পর্যন্ত 

িাস্তাে ইটা ষবছাল্পনা   
2022-23 ভুষম হস্তান্তি কি  200000/- 

১০ পষিম ককওঢালা শষফকুল্পলি বাড়ী হল্পত ফষিদ কমম্বাল্পিি বাড়ী পর্যন্ত 

িাস্তাে ষসষস ঢালাই  
2022-23 ভুষম হস্তান্তি কি  200000/- 

১১ পষিম ককওঢালা কুিসু সািদাল্পিি বাড়ী হল্পত ষহিলতল পর্যন্ত িাস্তা 
কমিামত সহ ইটা 
 ষবছাল্পনা  

2022-23 ভুষম হস্তান্তি কি  400000/- 

১২ পূবয ককওঢালা আহমদলু্লাি বাড়ী হল্পত িাষহল্পদি বাড়ী পর্যন্ত িাস্তাে 

ইটা ষবছাল্পনা 
2022-23 ভুষম হস্তান্তি কি  200000/- 

১৩ মদনপুি ইউষনেল্পনি উদযাক্তা উন্নেন মানব সম্পদ উন্নেন   2022-23 ভুষম হস্তান্তি কি  200000/- 

১৪ বাগল্পদাবাড়ীো মষত ষমোি বাড়ী হল্পত মুিাি বাড়ী পর্যন্ত িাস্তাে ইটা 
ষবছাল্পনা 

2022-23 ভুষম হস্তান্তি কি  200000/- 

১৫ ষবদযাপষত আমাল্পনি বাড়ী হল্পত মসষিদ পর্যন্ত িাস্তা কমিামত সহ  

ষবছাল্পনা 
2022-23 ভুষম হস্তান্তি কি  200000/- 

১৬ মদনপুি ইউষনেন পষিিদ ভবল্পনি পাষন সিবিাল্পহি িনয মটি 

স্থাপন,পাষনি টযাংক 
 ক্রে, কদোল ও কগইট ষনমযান  

2022-23 ভুষম হস্তান্তি কি  200000/- 

১৭ মদনপুি মাদ্রাসাে ছাত্র ছাত্রীল্পদি বসাি িনয কবঞ্চ সিবিাহ   2022-23 এষিষপ 200000/- 

১৮ পূবয ককওঢালা আহমদলু্লাি বাড়ী হল্পত িাষহল্পদি বাড়ী পর্যন্ত িাস্তাে 

ইটা ষবছাল্পনা 
2022-23 এষিষপ 200000/- 



 মদনপুি ইউষনেল্পনি উদযাক্তা উন্নেন মানব সম্পদ উন্নেন   2022-23 এষিষপ 200000/- 

২০ মদনপুি ইউষনেন পষিিদ শষফউষিন ভুইো(কখাকা) বাড়ী হল্পত 

কচঙ্গাইন সিকািী খাল পর্যন্তত পাষন ষনষ্কািল্পনি িনয পাইপ কেন 

ষনমযান।  

2023-24 
 

এষিষপ 200000/- 

২১ মদনপুি বািাি িাস্তা হল্পত িাল্পসল্পলি বাড়ী পর্যন্ত ষসষস ঢালাই িাস্তা 
ষনমযান।  
 

2023-24 
 

এষিষপ 200000/- 

২২ মদনপুি বািাি িাস্তা হল্পত িাল্পসল্পলি বাড়ী পর্যন্ত ষসষস ঢালাই িাস্তা 
ষনমযান।  

2023-24 
 

ইউষনেন পািিদ 
উন্নেন সহােতা 
তহষবল  

200000/- 

২৩  
 কদওোনবাগ সাল্পদক খিকাল্পিি বাড়ী হল্পত খিকাি বাড়ী মসষিদ 

পর্যন্ত ষসষস ঢালাই িাস্তা ষনমযান।  

2023-24 
 

ইউষনেন পািিদ 
উন্নেন সহােতা 
তহষবল  

70000/- 

২৪  

কলাবাড়ী মান্নান ভূইোি বাড়ী হল্পত আবু সাইল্পদি বাড়ী পর্যন্ত মাটি 

দ্বািা িাস্তা ষনমযান।  

2023-24 
 

ইউষনেন পািিদ 
উন্নেন সহােতা 
তহষবল  

80000/- 

২৫  
চানপুি বাইতুল িান্নাত িাল্পম মসষিদ হল্পত কাষবল্পলি বাড়ী পর্যন্ত 

ষসষস ঢালাই িাস্তা ষনমযান।  
 

2023-24 
 

ইউষনেন পািিদ 
উন্নেন সহােতা 
তহষবল  

70000/- 

২৬ লাউসাি উত্তি পাড়া মসষিদ হইল্পত আবুল কহাল্পসল্পনি বাড়ী পর্যন্ত 

গিািী ও বাল্পশি ব্রীি ষনমযান।  
 

2021-22 
 

ইউষনেন পািিদ 
উন্নেন সহােতা 
তহষবল  

150000/- 

২৭ পষিম ককওঢালা উমু্মল খাল্পেি মাদ্রাসাি পার্শ্য হল্পত মুফষত বাল্পতল্পনি 

বাড়ী পর্যন্ত মাটি দ্বািা িাস্তা সংষ্কাি ও ষনমযান।  
2021-22 

 
কাষবখা /কাষবটা  70000/- 

২৮  
পূবয ককওঢালা ভূইো মাল্পকয ট পাকা িাস্তা হল্পত কসষলল্পমি বাড়ী পর্যন্ত 

পুিাতন কাচা মাটিি িাস্তা সংষ্কাি ও ষনমযান। 

2021-22 
 

কাষবখা /কাষবটা  70000/- 

২৯  
কাইনালীষভটা প্রাইমািী সু্কল হল্পত মসষিদ পর্যন্ত মাটি দ্বািা িাস্তা 
সংষ্কাি ও ষনমযান।  

2021-22 
 

কাষবখা /কাষবটা  70000/- 

৩০  
পষিম ককওঢালা ৭ নং ওেযাি ষতন িাস্তাি কমাড় হল্পত সাল্পলহা খাতুন 

মষহলা মাদ্রসা পর্যন্ত িাস্তা  ষসষস দ্বািা িাস্তা ঢালাই।  

2021-22 
 

কাষবখা /কাষবটা  140000/- 

৩১  

কছাটবাগ আষিিলু্পলি বাড়ী হল্পত আখাষলো খাল পর্যন্ত ষসষস ঢালাই 

িাস্তা ষনমযান।  
 

2021-22 
 

কাষবখা /কাষবটা  140000/- 

৩২ পুবয ককওঢালা মষিবি িহমান বাড়ীি মুষদ কদাকান হল্পত িাাঃ 
আমিাল্পদি বাড়ী পর্যন্ত িাস্তা ষসষস ঢালাই 
 

2021-22 
 

কাষবখা /কাষবটা  70000/- 

 



 

 

 

 

 

• ইউনিয়ি পনিষজদি দানয়ত্বপ্রাপ্ত জচয়ািমযািগজণি জময়াদোল:(ইউনিয়ি পনিষদ প্রনতষ্ঠাি পি 

হজত) 

ক্র: িং  জচয়ািমযাজিি িাম  দানয়ত্ব পালি সময়  

০১ িাশ্চেম উশ্চিি ভূইয়া (মজিািীত) ১৭/১২/১৯৭১ – ২৩-০৩-১৯৭৪ 

০২ আলতাফ জহাজসি ভূইয়া  ২৫/০৩/১৯৭৪-০৩/০৩/১৯৭৭ 

০৩ আলহাজ্ব আব্দসু সাত্তাি ভূইয়া  ০৪/০৩/১৯৭৭-০২/১০/১৯৮১ 

০৪ নসিাে নমঞা (ভািপ্রাপ্ত) ২৫/১০/১৯৮১-০৮/০৩/১৯৮৪ 

০৫ িাশ্চেম উশ্চিি ভূইয়া  ০৯/০৩/১৯৮৪-১৮/১১/১৯৯০ 

০৬ িাশ্চেম উশ্চিি ভূইয়া ১৯/১১/১৯৯০-০৪/০৪/২০০৫ 

০৭ আ: হাই ভূঞা (ভািপ্রাপ্ত) ০৫/০৪/২০০৫-১৮/০৮/২০১১ 

০৮ আলহাজ্ব গােী এম এ সালাম  ১৮/০৮/২০১১-০৮/০৮/২০১৬ 

০৯ আলহাজ্ব গােী এম এ সালাম  ০৮/০৮/২০১৬-৩১/১২/২০২১ 

১০ আলহাজ্ব গােী এম এ সালাম  ০১/০১/২০২২- চলমাি  

 

 

 

• ইউনিয়জিি নবখযাত বযশ্চিত্ব -  আলহাে আ: িহমাি ভুইয়া, নপতা: মৃত হােী হানফে উশ্চিি 

ভূইয়া, মদিপুি ইউনিয়জিি  ১ িং ওয়াে মদিপুি বড় সাজহব বাড়ীি সন্তাি। নতনি মদিপুি 

ইউনিয়জিি উন্নয়জি গুরুত্বপূি ভূনমো জিজখনছজলি। মদিপুি িহমানিয়া উচ্চ নবদযালয়, মদিপুি 

প্রাইমািী সু্কল, মদিপুি বড় সাজহব বাড়ী োজম মসশ্চেদ  আজিা িািাি উন্নয়ি েজম নতনি 

নিজেজে নিজয়াশ্চেত েজিজছি।  িািায়ণগঞ্জ জেলাি  এ.আি িহমাি ভূইয়া োে এি  মানলে 

নছজলি নতনি। 

 

 

 

 

 

 

 



• বতমাি পনিষজদি নিবানচত েিপ্রনতনিনধগজিি তথয – (ছনবসহ িাম, টঠোিা ও জমাবাইল িম্বি) 

সদসযল্পদি নাম ওোিয  নং ও পদবী ঠিকানা/ ষনবযাচনী 
এলাকাি নাম 

কমাবাইল নম্বি ছনব  

কমাহাম্মদ সালাম ষমো কচোিমযান পষিম ককওঢালা ০১৭১১০০৯৩৫৪ 

 

সােিা কবগম 
সংিষিত মষহলা কমম্বি, 

ওোিয  নং ১,২,৩ 

মদনপুি (দষিন, পূবয 
সাইি) 

০১৯৪৬১৩২৬৪২ 

 

কমাসাাঃ নাষছমা কবগম 
সংিষিত মষহলা কমম্বি, 

ওোিয  নং ৪,৫,৬ 
লাউসাি ০১৭২৬৩৪০৫৭৪ 

 

কসফালী কবগম 
সংিষিত মষহলা কমম্বি, 

ওোিয  নং ৭,৮,৯ 
পষিম ককওঢালা ০১৮৮০০৫২৬১৮ 

 

কমাাঃ শিীফ কহাল্পসন ভূইো সদসয, ওোিয  নং - ১ 
মদনপুি(উত্তি, 

পষিম সাইি) 
০১৭১২৯৫৯৪৭৩ 

 

কমাাঃ কসাল্পহল ষমো সদসয, ওোিয  নং - ২ 
মদনপুি (দষিন, পূবয 

সাইি) 
০১৮২৭৬১৫১২৩ 

 

কমাাঃ বাবলু ইসলাম সদসয, ওোিয  নং - ৩ পষিম কদওোনবাগ ০১৭৪২১৭১৫১০ 

 



কমাাঃ শষফকুল ইসলাম সদসয, ওোিয  নং - ৪ 
কলাবাড়ী, কছাটবাগ, 

পূবয কদওোনবাগ 
০১৯৪১৭২২৯০৯ 

 

কমাাঃ খষললুি িহমান সদসয, ওোিয  নং - ৫ চাাঁনপুি ০১৭১১৪৫০৫৪৬ 

 

কমাাঃ সাল্পদকুি িহমান সদসয, ওোিয  নং - ৬ 

লাউসাি, 

কনহালসিদাল্পিিবাগ,  

ফুলহি 

০১৭১২২০০৭৬৮ 

 
আব্দুল মষতন সদসয, ওোিয  নং - ৭ পষিম ককওঢালা 

০১৯২৩১১৪২৫৬ 

 
শষফকুল ইসলাম শষফক সদসয, ওোিয  নং - ৮ পুকুষনোবাড়ী, পূবয 

ককওঢালা, 
বাগল্পদাবাড়ীো, 
র্াত্রাষভটা ।  ০১৮১৮২৮০৭৭৪ 

 
আক্তাি কহাল্পসন সদসয, ওোিয  নং - ৯ কাইনালীষভটা , 

কদাবাড়ীো, 
ষবদযাপষত। 

০১৭৭০০৯৯২৭৮ 

 
 

 

 

 



• নশিা প্রনতষ্ঠাজিি তথয সমহূ: 

ে)সিোনি প্রাথনমে নবদযালয় : ৬টি,  

(১) মদিপুি সিোিী প্রাথনমে নবদযালয় 

(২)জদওয়ািবাগ সিোিী প্রাথনমে নবদযালয়,  

(৩)লাউসাি সিোিী প্রাথনমে নবদযালয়, 

(৪) পশ্চিম জেওঢালা সিোিী প্রাথনমে নবদযালয়,  

(৫)বাগজদাবাড়ীয়া সিোিী প্রাথনমে নবদযালয়,  

(৬)োইিালীনভিা সিোিী প্রাথনমে নবদযালয়। 

  

খ) উচ্চ নবদযালয়: ২ টি,  

(১)মদিপুি িহমানিয়া উচ্চ নবদযালয়,মদিপুি, বন্দি, িািায়ণগঞ্জ 

(২) িানগিা জোহা উচ্চ নবদযালয়, বাগজদাবাড়ীয়া, মদিপুি, বন্দি, িািায়ণগঞ্জ।  

 

গ) েজলে: ১ টি ,  

১।িাশ্চেম উশ্চিি ভূইয়া নবশ্বনবদযালয় েজলে, মদিপিু, বন্দি, িািায়ণগঞ্জ।  

ঘ) মাদ্রাসা: আনলম মাদািাসা – ১ টি ,  

(১) মদিপুি নিয়ােলু উলুম আনলম মাদিাসা, মদিপুি, বন্দি, িািায়ণগঞ্জ।  

 

• জশষ পাাঁচ বছজিি উজেখযজযাগয প্রেজল্পি তানলো:  

অথ বছি প্রেজল্পি িাম 

খাজতি িাম 

(এলশ্চেএসনপ,১%, 

এনেনপ সহ 

অিযািয) 

মূলয 

2021-22 

 

এলষিএসষপ -3  

2021-22 

 

এলষিএসষপ -3  

2021-22 

 

এলষিএসষপ -3  

2021-22 

 

এলষিএসষপ -3  

2021-22 

 

এলষিএসষপ -3  

2020-21 

 

এলষিএসষপ -3  

https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/297108
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/297108
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/297108
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/263143
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/263143
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/263143
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/261145
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/261145
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/261142
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/261142
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/261532
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/261532
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/261532
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/226105
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/226105
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/226105


2020-21 

 

এলষিএসষপ -3  

2020-21 

 

এলষিএসষপ -3  

2020-21 

 

এলষিএসষপ -3 ৪৫০০০/- 

2019-20 

 

এলষিএসষপ -3 100000/- 

2019 

 

এলষিএসষপ -3 50000/- 

2019 

 

এলষিএসষপ -3   

2019 

 

এলষিএসষপ -3  

2019 

 

এলষিএসষপ -3 100000/- 

2019 

 

এলষিএসষপ -3 200000/- 

2017-18 

 

এলষিএসষপ -3 200000/- 

 

 

এলষিএসষপ -3 100000/- 

2016-17 

 

এলষিএসষপ -3 200000/- 

2021-22 

 

এলষিএসষপ -3 250000/- 

2021-22 

 

মদনপুি ইউষনেন পষিিদ শষফউষিন ভুইো(কখাকা) বাড়ী হল্পত কচঙ্গাইন সিকািী খাল 

পর্যন্তত পাষন ষনষ্কািল্পনি িনয পাইপ কেন ষনমযান।  
ভুষম হস্তান্তি কি  140000/- 

https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/226098
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/226098
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/226098
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/226092
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/226092
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/226092
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/214270
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/214270
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/214270
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/214270
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/203539
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/203539
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/203539
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/203492
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/203492
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/203492
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/137132
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/137132
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/137130
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/137130
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/137130
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/261570
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/261570
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/260738
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/260738
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/140171
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/140171
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/140171
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/137318
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/137318
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/295595
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/295595
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/295593
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/295593
https://www.mislgsp.gov.bd/bn/admin/scheme/view/295593


2021-22 

 

মদনপুি বািাি িাস্তা হল্পত িাল্পসল্পলি বাড়ী পর্যন্ত ষসষস ঢালাই িাস্তা ষনমযান।  
 

ভুষম হস্তান্তি কি  70000/- 

2021-22 

 

মদনপুি বািাি িাস্তা হল্পত িাল্পসল্পলি বাড়ী পর্যন্ত ষসষস ঢালাই িাস্তা ষনমযান।  ভুষম হস্তান্তি কি  80000/- 

2021-22 

 

 

 কদওোনবাগ সাল্পদক খিকাল্পিি বাড়ী হল্পত খিকাি বাড়ী মসষিদ পর্যন্ত ষসষস ঢালাই 

িাস্তা ষনমযান।  

ভুষম হস্তান্তি কি  70000/- 

2021-22 

 

 

কলাবাড়ী মান্নান ভূইোি বাড়ী হল্পত আবু সাইল্পদি বাড়ী পর্যন্ত মাটি দ্বািা িাস্তা ষনমযান।  
ভুষম হস্তান্তি কি  80000/- 

2021-22 

 

 

চানপুি বাইতুল িান্নাত িাল্পম মসষিদ হল্পত কাষবল্পলি বাড়ী পর্যন্ত ষসষস ঢালাই িাস্তা 
ষনমযান।  
 

ভুষম হস্তান্তি কি  70000/- 

2021-22 

 

লাউসাি উত্তি পাড়া মসষিদ হইল্পত আবুল কহাল্পসল্পনি বাড়ী পর্যন্ত গিািী ও বাল্পশি ব্রীি 

ষনমযান।  
 

ভুষম হস্তান্তি কি  150000/- 

2021-22 

 

পষিম ককওঢালা উমু্মল খাল্পেি মাদ্রাসাি পার্শ্য হল্পত মুফষত বাল্পতল্পনি বাড়ী পর্যন্ত মাটি 

দ্বািা িাস্তা সংষ্কাি ও ষনমযান।  
ভুষম হস্তান্তি কি  70000/- 

2021-22 

 

 
পূবয ককওঢালা ভূইো মাল্পকয ট পাকা িাস্তা হল্পত কসষলল্পমি বাড়ী পর্যন্ত পুিাতন কাচা মাটিি 

িাস্তা সংষ্কাি ও ষনমযান। 

ভুষম হস্তান্তি কি  70000/- 

2021-22 

 

 

কাইনালীষভটা প্রাইমািী সু্কল হল্পত মসষিদ পর্যন্ত মাটি দ্বািা িাস্তা সংষ্কাি ও ষনমযান।  
ভুষম হস্তান্তি কি  70000/- 

2021-22 

 

 

পষিম ককওঢালা ৭ নং ওেযাি ষতন িাস্তাি কমাড় হল্পত সাল্পলহা খাতুন মষহলা মাদ্রসা পর্যন্ত 

িাস্তা  ষসষস দ্বািা িাস্তা ঢালাই।  

ভুষম হস্তান্তি কি  140000/- 

2021-22 

 

 

কছাটবাগ আষিিলু্পলি বাড়ী হল্পত আখাষলো খাল পর্যন্ত ষসষস ঢালাই িাস্তা ষনমযান।  
 

ভুষম হস্তান্তি কি  140000/- 

2021-22 

 

পুবয ককওঢালা মষিবি িহমান বাড়ীি মুষদ কদাকান হল্পত িাাঃ আমিাল্পদি বাড়ী পর্যন্ত 

িাস্তা ষসষস ঢালাই 
 

ভুষম হস্তান্তি কি  70000/- 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• গুরুত্বপূি োযক্রমসমূহ:  ছনবসহ   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

• উজেখজযাগয িাপিা/দশিীয় িাি – ছনব সহ  

 

মদিপুি ইউনিয়জিি দশিীয় িাি হজে: সাইিা গাজেি নিজসাি, 

 

নিজসাি এি জফইেবেু জপইে: https://web.facebook.com/ShairaGardenResorts 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/ShairaGardenResorts


• গ্রাম পুনলজশি সদসযবৃজন্দি পনিনচনত – (ছনবসহ িাম, টঠোিা ও জমাবাইল িম্বি)  

কম মরত গ্রাম পুনলশ 

bvg c`ex 
IqvW© 

b¤̂i 
‡gvevBj b¤̂i Qwe 

 দফাদাি    

মৃত  মহল্লাদাি ১   

অবসি গ্রহন  মহল্লাদাি ২   

আবুল কহাল্পসন   মহল্লাদাি ৩ ০১৯৮৬০৩৮৩২৬  

িাষকবুল ইসলাম ষশমুল  মহল্লাদাি ৪ ০১৬৮৩৬৭৩৭২৯  

কিহানা কবগম  মহল্লাদাি ৫ ০১৮৪১১৭০৬০২  

কমাাঃ পািল্পভি  মহল্লাদাি ৬ ০১৮২৮৪৭৩৪৬৪  
খাষল  মহল্লাদাি ৭   

আাঃ িষহম   মহল্লাদাি ৮ ০১৮৮৪৬২৮৩৩৯  

িাল্পসল ষমো সবুি   মহল্লাদাি ৯ ০১৬৭৫৯১৭১৭০  



 

• ইউনিয়ি নেশ্চেিাল জসন্টাজিি তথয :  

 

ে) নেশ্চেিাল জসন্টাি েজি চালু েিা হজয়জছ এবং বতমাজি নেশ্চেিাল জসন্টাজি নে নে সিঞ্জামানদ 

িজয়জছ তাি নববিণ। 

 

নেশ্চেিাল জসন্টাি ২০১০ সাজল চালু েিা হজয়জছ,  

বতমাজি নেশ্চেিাল জসন্টাজি নিজমাি মালামাল সমূহ নবদযামাি আজছ:  

ফজিােনপ জমনসি ১ টি, জেক্সিপ েম্পম্পউিাি ২ টি, নপ্রন্টাি ( োলাি – ১টি, জলোি ১ টি), জস্কিাি 

১ টি, নেশ্চেিাল জেজমিা ১ টি।  

 

খ) নেশ্চেিাল জসন্টাজিি মাধযজম জসবা প্রদাজিি নববিণ:  

  

সরকানর জসবাসমূহ : নবনভন্ন সিোনি ফিম, পাবনলে পিীিাি ফলাফল, অিলাইজি 

নবশ্বনবদযালজয় ভনতি, অিলাইি েন্ম-মৃতুয নিবন্ধি, নভশ্চেএফ-নভশ্চেনে তানলো ও িাগনিে সিদ 

প্রভৃনত। 

েীবনেীনবকা নিনিক তথ্য : েৃনষ, স্বািয, নশিা, আইি ও মািবানধোি, পয িিি, অেৃনষ উজদযাগ 

প্রভৃনত। েীবিেীনবো নভনত্তে তথযভান্ডাি ‘োতীয় ই-তথযজোষ’ 

(www.infokosh.bangladesh.gov.bd) জথজে এ তথযসমূহ প্রদাি েিা হজয় থাজে। অিলাইজিি 

পাশাপানশ ইউআইএসনসসমূজহ োতীয় ই-তথযজোজষি অফলাইি ভাস িিও (নসনে/নেনভনে) িজয়জছ, 

যাজত েজি ইন্টািজিি সংজযাগ িা থােজলও নিিনবশ্চেন্ন জসবা জদওয়া সম্ভব হয়। 

বাননজ্েযক জসবা: জমাবাইল বযাংনেং (োচ বাংলা, োে বযাংে, ব্রাে বযাংে-নবোশ, মাজেন্টাইল 

বযাংে), নব্রটিশ োউশ্চন্সজলি ইংজিেী নশিা, েম্পম্পউিাি প্রনশিণ, ছনব জতালা, ইন্টািজিি ব্রাউশ্চেং, 

ইজমইল, চােুনিি তথয, েজম্পাে, নভসা আজবদি ও েযানেং, জদজশ-নবজদজশ নভনেওজত েিফাজিশ্চন্সং, 

সজচতিতামূলে নভনেও জশা, নপ্রনন্টং, স্কযানিং, ফজিােনপ, জলনমজিটিং, জেশ্চক্সজলাে, জফাি েল েিা 

প্রভৃনত। 
  

অফলাইন জসবা অনলাইন জসবা 

• েম্পম্পউিাি প্রনশিণ। 

• েন্ম নিবন্ধি, িাগনিে সিদপত্র। 

• দনলল জলখাি েযাম্প নবক্রয়। 

• েম্পম্পউিাি েজম্পাে ও নপ্রনন্টং। 

• ছনব জতালা। 

• স্কযানিং েিা। 

• মানিনমনেয়া প্রজেক্টি ভাড়া। 

• জলনমজিটিং েিা। 

• আত্মেম িসংিাি মূলে নবনভন্ন বৃনত্ত মূলে প্রনশিণ 

প্রদাি। 

• নভনেও এবং এনেটিং েিা। 

• নবদুযৎ নবল গ্রহণ। 

• নবনভন্ন সিোনি ফিম। 

• েনমি িেল প্রানপ্তি েিয আজবদি। 

• নবনভন্ন ধিজণি চােুিীি নবজ্ঞাপি এবং 

অিলাইজিি মাধযজম তাি ফিম পূিণ। 

• নবনভন্ন প্রোি পিীিাি ফলাফল। 

• নবশ্বনবদযালয় ভনতি সংক্রান্ত তথয। 

• ই-জমইল আদাি প্রদাি। 

• নশিে নিবন্ধি ফিম পূিণ। 

• ইন্টািজিি ব্রাউশ্চেং। 

• সিাসনি জদশ ও নবজদজশ ছনব সহ েথা বলা। 

http://www.infokosh.bangladesh.gov.bd/


• েিগুরুত্বপূণ ি নবনভন্ন বাতিা েিগজণি নিেি জপৌৌঁজছ 

জদওয়া। 

• েিগজণি জদািজগাড়ায় দ্রুততম সমজয় জসবা 

জপৌৌঁজছ জদয়াই এি মূললিয। 

• েৃনষ আধুনিে চাষাবাদ পদ্ধনত, সাি 

েীিিাশে, প্রজয়াগ নিয়মাবলী, ফসজল জপাো-

মােড় সংক্রমি, প্রনতজিাধ সম্পনেিত তথয। 

• স্বািয নবষয় তথয। 

• আইি নবষয় তথয। 

• অিলাইি এি মাধযজম আিও নবনভন্ন ধিজিি 

জসবা এখাজি  জদওয়া হয়। 

 

 

গ)উজদযািাি পনিনচনত – ছনবসহ িাম, টঠোিা ও জমাবাইল িম্বি:  

 

উজদযািাি িাম পনিনচনত টঠোিা ও জমাবাইল িম্বি ছনব 

জমাোঃ ওমি ফারুে উজদযািা 
মদিপুি, বন্দি, িািায়িগঞ্জ। 

01840082167 

 

জমাসাোঃ সুমা আিাি উজদযািা 

চা াঁিপুি, মদিপিু, বন্দি, 

িািায়িগঞ্জ। 

01945132310 

 

 

• ইউনিয়ি পনিষদ সনচজবি ছনব সহ িাম টঠোিা ও জমাবাইল িম্বি: 

  

জমা: োনহদুি িহমাি 

টঠোিা: হােীগঞ্জ, ওয়াব্দািপুি, ফতুো, িািায়িগঞ্জ। 

েমিল: মদিপুি ইউনিয়ি পনিষদ, বন্দি, িািায়িগঞ্জ। 

জমাবাইল িম্বি: ০১৮১৬০১৮১৭২। 

 

 


