
এক নজের গজািরয়া ইউিনয়ন পিরষদ কমে�� ভবন। 
উপেজলা – পলাশ, �জলা – নরিসংদী। 

 
অব�ান নরিসংদী �জলার পলাশ উপেজলায় অবি�ত।  

 
 
 
 
 
 
 
 

িশ�া �িত�ান 

সরকাির �াঃ িবঃ ৮� 
 
সীমানা 

ইউিনয়েনর �ব � িদেক হারীেদায়া নদী ও বাজার উ�ের 
হারীেদায়া নদী এবং দি�েন ���� নদ। পি�েম সা�র বাজার 
ও �খলার মাঠ।  

�রিজ�াড � �বসরকাির �াঃ িবঃ ৪ � 

পিরেবশ সমতল ও িন� �-ভাগ িনেয় গ�ত। এ �-ভােগরপিরেবশ অত�� 
��র ও মেনারম। 

িক�ারগােট �ন ৬ � 

�াপনকাল  বাংলা ১৩৪৬ ি�ঃ/ ইংেরিজ ১৯৩৯-১৯৪০ ইং ���য়ী �াঃ িবঃ ১� 

 
 
�যাগােযাগ �ব�া 

সড়ক পথ পাকা, ঢাকা-িসেলট মহাসড়েকর ১ িকেলািমটার 
পি�ম িদেক গজািরয়া বাজােরর পি�েম পাে�� এবং পা�িলয়া-
গজািরয়া পাকা রা�ার উ�র পাে�� গজািরয়া ইউিনয়ন পিরষদ 
অিফস � অবি�ত। 

বািলকা উ� িব�ালয় ১ � 

কেলজ ১ � 

উ� িব�ালয় ২ � 

�িনয়র উ� িব�ালয় ২� 

আয়তন ১৩ বগ � িকেলািমটার দািখল মা�াসা ১� 
জনসং�া �মাট= ৩০,৮০২ জন, ��ষ = ১৪,৪২৭ জন, মিহলা = 

১৬,৩৭৫ জন।  
িসিনয়র ফািজল মা�াসা ১ � 

পিরবােরর সং�া ৫৩৫৯ � এবেতদায়ী মা�াসা ২�  

�টকিনক�াল �টিনং �স�ার ৮ ট 

�ভাটার সং�া ১৬,৯৩১ � হািফিজয়া মা�াসা ২ � 
�ােমর সং�া ২১� �াক �ল ৪ �  
�মৗজার সং�া ১৪ � �পাি� ফাম � ৮০ � 
ডাকঘর  ২� ��েরর সং�া ২০৫ � 
িশ�ার হার  ৬০%(উপেজলা িশ�া কিম�র িস�া� অ�যায়ী) �হাি�ং �া� ৩,৮০,০০০/- 
পাকা রা�া ২৫ িকেলািমটার �া� আদায়কারীর সং�া ৩ জন 
কাচা রা�া ৩০ িকেলািমটার �াম �িলশ ৯ জন ( দফাদার পদ ��) 
ইেটর সিলং রা�া ৫ িকেলািমটার আবািদ জিম  ৮৬০ �হ�র 
হাট-বাজােরর সং�া সরকাির=৩�, �বসরকাির=৫ �।  অনাবািদ জিম নাই 
মসিজেদর সং�া ৬৫ � �ধান ফসল  ধান, পাট, আ�, সিরষা, গম ও শাকসবিজ 

ইত�ািদ।  
মি�েরর সং�া নাই �িতব�ী ১২০ জন 
গীজ�ার সং�া নাই চা�রীজীিব  আ�মািনক ৭০০/৮০০ জন 
কবর�ান ২৭ � �বসায়ী  ৭০০ জন  
�শান ঘাট ২ � �িমক  ৪,৬০০ জন 
ইদগাহ মাঠ ১৮ � �ষক ৫,২৪৫ জন 
�খলার মাঠ ২ � অ�া� ৮,৯৪৫ জন 
ইউঃ �া�� কমে�� ১ � �া��স�ত পায়খানা ৪,৯৪৫ �  
কিমউিন� ি�িনক ৩ � �উবওেয়ল ৩ � 
�ি�েযা�ার সং�া ৫৩ জন নল�প ৩,৬৫০ �  
িভিজিড �ভাগী ২০০ জন মাঝারী িশ� কারখানা ৫ � 
মা��কালীন ভাতা �ভাগী ০৭ জন ��াি�ং কিম�  ১৪ � 
বয়�ভাতা �ভাগী ৫৪৭ জন ইউিনয়ন ত� ও �সবা �ক� ১ � 
িবধবা ভাতা �ভাগী ১৩৩ জন িডপ �উবওেয়ল ৩ �  
�িতব�ী ভাতা �ভাগী ৭৭ জন ইেটর ভাটা ১ � 
�িমহীন পিরবােরর সং�া ১১২ �  ইউঃ �িম অিফস  ১ � 

L.C.S কম� ১০ জন �মাবাইল টাওয়ার  ৩ � 

কম �রত এনিজও ৪ �    

 
ত� সং�েহঃ-          �মাঃ জািকর �হােসন �চৗ�রী  
                       �চয়ার�ান 
সিচব, গজািরয়া ইউিনয়ন পিরষদ             গজািরয়া ইউিনয়ন পিরষদ 
পলাশ, নরিসংদী।                   পলাশ, নরিসংদী।  
                                         �মাবাইলঃ ০১৭৬৩-৩৮৭৭১২ 
========= 
ত� �তিরেত  
�মাঃ �সােহল িময়া 
ইউআইএসিস উে�া�া 
গজািরয়া, পলাশ, নরিসংদী।  
�মাবাইল ০১৭৩৩৯১৭৮২৮ 


