
এক নজর আ য়েণর ত  

 

 মাট িমহীন = ১১৬১ জন 

 

িমক নং উপেজলার নাম মাট িমহীেনর সং া 
০১ নরিসংদী সদর ৭৭ জন 
০২ রায় রা ১৭৭ জন 
০৩ মেনাহরদী ২০৮ জন 
০৪ িশব র ১৯৭ জন 
০৫ পলাশ ১৯৩ জন 
০৬ বলাব ৩০৯ জন 

সবেমাট ১১৬১ জন 
 
 

 ইেতামে  উে াধন হেয়েছ =৭০২  হ 
 
 

 
  

# ১ম পযােয়-২২১  হ 

# ২য় পযােয়-৬২  হ 

# ৩য় পযােয় ১ম ধােপ ১৬৩  

# ৩য় পযােয় ২য় ধােপ ২৫৬  সবেমাট ৪১৯  হ 

# ৪থ পযােয় ৪৫৯  হ 

# নরিসংদী জলার সবেমাট বরা া  িমহীন ও হহীন পিরবােরর সং া- ১১৬১ জন।  

*** এছাড়া ২য় পযােয় BASA ক ক নরিসংদী সদর উপেজলায় ০৪  ঘর এবং িশব র উপেজলায় উপেজলা 
পিরষেদর অথায়েন ০৩  ঘর িনমাণ করা হেয়েছ।  

উপেরা  িহেসেব নরিসংদী জলায় মাট িমহীন- হহীন নবাসেনর সং া= (১১৬১+০৭)= ১১৬৮ জন। 

খাস জিমেত িনিমত ঘেরর সং া (১ম পযােয়-২২১ , ২য় পযােয়-৬২ , ৩য় পযােয়-২৭৪  এবং ৪থ পযায়- ৫৭ ) -৬১৪  

য় ত জিমেত িনিমত ঘেরর সং া (১ম পযােয়- নাই, ২য় পযােয়- নাই, ৩য় পযােয়-১৪৫  এবং ৪থ পযায়- ৪০২ )-৫৪৭  

সবেমাট-১১৬১  



নরিসংদী জলার আ য়ণ ক -২ এর কায ম : 

১ম পযােয় েহর সং া ২২১  (খাস জিমেত বরা  া  ২২১ )  

উপেজলার নাম েটর নাম েট ঘেরর সং া ম  

পলাশ 
মােঝরচর, িজনারদী ২০  

মাট: ২৫  
কাউয়াদী, চরিস র ০৫  

রায় রা 

চাে রকাি  ০৪  

মাট: ৩৫  

পাড়াতিল ০৪  
ডৗকারচর ০৩  
িমজানগর ০১  
হাইরমারা ০১  
আিমরগ   ১৩  
পলাশতিল ০৪  
আিদয়াবাদ ০১  
রাধানগর ০২  
িমজা র ০২  

বলাব 

পা লী ২৩  

মাট: ৭০  

গলগিলয়া, পা লী ১৩  
আব ানগর, আমলাব ০৪  

লাখ র, আমলাব ১৬  
িচপাঘাট, আমলাব ০৪  

পােকরঘাট, আমলাব ০৫  
কািলয়ারেমাড়, আমলাব ০১  
হািড়সাংগান, বাজনাব ০৪  

মেনাহরদী 

ল তলা ০৪  

মাট: ৪৫  

ী ০৫  
এক য়ািরয়া ০৬  
িখিদর র ১৪  

র ০৬  
বড়চাপা ০৬  
চালাকচর ০৪  

িশব র 
জয়নগর ৩০  

মাট: ৪২  
লাল র ১২  

নরিসংদী সদর আমিদয়া ০৪  মাট: ০৪  
 মাট: ২২১   

 

 

 



 

নরিসংদী জলার আ য়ণ ক -২ এর কায ম : 

২ য় পযােয় েহর সং া ৬৬  (খাস জিমেত বরা  া  ৬২  এবং ও BASA এর 
অথায়েণ ০৪ ) 

উপেজলার নাম েটর নাম েট ঘেরর সং া ম  
পলাশ বরাব, িজনারদী ১০  মাট: ১০  

রায় রা 
চাে রকাি  ০৮  

মাট: ১০  িমজা র ০২  

বলাব 
পা লী ০৪  

গলগিলয়া, পা লী ০১  মাট: ০৫  
মেনাহরদী ল তলা ০৫  মাট: ০৫  

িশব র 

মািছম র ০২  

মাট: ০৯  
সাধারচর ০২  

য়া ০৩  
চ ধা ০২  

নরিসংদী সদর 

আমিদয়া ১৪  
 

মাট: ২৭  
মিহষা ড়া ১০  
কিরম র ০২  
মেহরপাড়া ০১  

 মাট:  ৬৬   
 

 

 

  



৩য় পযােয় েহর সং া ৪১৯  (খাস জিমেত ২৭৪ , য় ত জিমেত ১৪৫ )  

িমক  
নং 

উপেজলার নাম ও 
ঘেরর সং া  

বরা ত ঘেরর 
সং া 

িনমাণ কােজর জ  িনধািরত ােনর 
নাম  

অ গিত 

০১  নরিসংদী সদর 
(১০) 

১০  গাজীরগ ও  মৗজা, (মিহষা ড়া 
ইউিনয়ন)  

১০০% 

০২  
রায় রা (৫৭) 

২০  চরস ি  মৗজা, (চরস ্ি  ইউিনয়ন) ১০০% 

২৪  ( য় ত) হাইরমারা, রায় রা ১০০% 
০৭  পলাশতলী, রায় রা ১০০% 

  ০৬  অিল রা, রায় রা ১০০% 
০৩  

 
িশব র (৭১) 

১০  ( য় ত) য়া, িশব র ১০০% 
০৭  ( য় ত) সাধারচর, িশব র ১০০% 

১৫  লাল র, িশব র ১০০% 
২৫  ি গড়, যাশর ইউিনয়ন ১০০% 
০৪  লাম র বাজার, বাঘাব ইউিনয়ন  ১০০% 

১০  সাত পাড়া আ য়ণ ক  ১০০% 

০৪  
পলাশ (৬৩)  

২১  বরাব, রাতন বাজার ১০০% 

১০  চরিস র, পলাশ ১০০% 
২২  ডাংগা, পলাশ ১০০% 
১০  চরিস র, পলাশ ১০০% 

০৫  
মেনাহরদী (১২৩) 

০৯  িখিদর র ইউিনয়ন  ১০০% 
১০  গাতািশয়া ইউিনয়ন  ১০০% 

২৭  ( য় ত) র, মেনাহরদী ১০০% 
২৮  ( য় ত) চর মা ািলয়া, মেনাহরদী ১০০% 
০৫  ( য় ত) কােচরচর, মেনাহরদী ১০০% 
১১  ( য় ত) নায়ানগর, মেনাহরদী ১০০% 
০৯  ( য় ত) আ শাল, মেনাহরদী ১০০% 
১০  ( য় ত) ী,মেনাহরদী ১০০% 

০৮  ( য় ত) কািচকাটা, মেনাহরদী ১০০% 

০৬  ( য় ত) চালাকচর, মেনাহরদী ১০০% 
০৬  

 
 
 
 

বলাব (৯৫) 

২৩   আব াহ নগর, আমলাব ইউিনয়ন ১০০% 

০৮   কািলয়ার মাড় , আমলাব ইউিনয়ন ১০০% 
১০  ই াহীম র .স াবাদ  ইউিনয়ন ১০০% 

০৭ ০৮  পা িল ইউিনয়ন ১০০% 
৩০  বলাব ১০০% 
১৪  পা লী ১০০% 

০৮ ০২  বাজনাব ইউিনয়ন ১০০% 
            মাট= ৪১৯   -  

 

 

 



৪থ পযােয়র হ িনমােণর ত ঃ 
িমক ন ং উপেজলার 

নাম 
ঘেরর 
সং া 

া  বরাে র মে  জায়গা 
ইেতামে  কনা হেয়েছ 

এমন ঘেরর সং া 

খাসজিমেত 
িনিমত এমন 
ঘেরর সং া 

ম /অ গিত 

০১ নরিসংদী 
সদর 

৪০  ২৮  ঘেরর জ  জিম 
য় করা হেয়েছ।  

১২  ৪থ পযােয় বরা ত ৪০  ঘেরর মে  ১২  ঘর খাস 
জিমেত এবং বাকী ২৮  ঘেরর িনমাণ কাজ য় ত 
জিমেত গত ০৩-১২-২০২২ তািরখ হেত  হেয়েছ। 

০২ রায় রা ৭৫   ৭১  ঘেরর জ  জিম 
য় করা হেয়েছ ।  

০৪  উপেজলা টা েফাস কিম র সবেশষ সভার িস া  
অ যায়ী হালনাগাদ ত তািলকার সকল িমহীনেদর 

নবাসেনর জ  বরা  ইেতামে  পাওয়া িগেয়েছ এবং 
িনধািরত িডজাইন অ যায়ী িনমাণ কাজ চলমান রেয়েছ। 
উে , রায় রা উপেজলা  মঘনা নদীেবি ত হওয়ায় 
বষা মৗ েম নদী ভা েনর ফেল ভিব েত যিদ কান 
পিরবার িমহীন ও হহীন হয় তাহেল তােদর 

নবাসেনর জ  পরবত েত যথাযথ ব া হণ করা 
হেব। উে , ৪থ পযােয় বরা ত ৭৫  ঘেরর মে  
০৪  খাস জিমেত এবং বাকী ৭১  ঘেরর িনমাণ কাজ 

য় ত জিমেত গত ০৩-১২-২০২২ তািরখ হেত  
হেয়েছ। 

০৩ মেনাহরদী ৩৫   ১৪ র জ  েব জিম 
কনা আেছ 

২১  ৪থ পযােয় বরা ত ৩৫  ঘেরর িনমাণ কাজ চলমান 
রেয়েছ (১৪  য় ত জিমেত ও ২১  খাস জিমেত) 

০৪ িশব র ৭৫  ৭৫  ঘেরর জ  জিম 
য় করা হেয়েছ। 

- ৪থ পযােয় ৭৫  ঘেরর বরা  পাওয়া িগেয়েছ। ইিতমে  
য় ত জিমেত ৩২  ঘেরর িনমাণ কাজ চলমান 

রেয়েছ। ৪থ পযােয়র অবিশ  ৪৩ ঘেরর জ  জিম েয়র 
বরা  আ য়ণ-২ ক  হেত গত ০৩-০১-২০২৩ তািরখ 
৭০৫নং ারেক পাওয়া গেছ। ইিতমে  বরা ত 
টাকার জিম য় স াদন বক িনমাণ কাজ  হেয়েছ।  

০৫ পলাশ ৯৫  ৯৫   ঘেরর জ  জিম 
য় করা হেয়েছ। 

- ৪থ পযােয় ৯৫  ঘেরর বরা  পাওয়া িগেয়েছ। ইিতমে  
য় ত জিমেত ১৭  ঘেরর িনমাণ কাজ চলমান 

রেয়েছ। ৪থ পযােয়র অবিশ  ৭৮  ঘেরর মে  ২৩  
ঘেরর জ  জিম েয়র বরা  আ য়ণ-২ ক  হেত গত 
০৩-০১-২০২৩ তািরখ ৭০৫নং ারেক পাওয়া গেছ। 
অবিশ  ৫৫  ঘেরর জ   জিম েয়র বরা  চেয় গত 
০৪-০১-২০২৩ তািরখ ০৮নং ারেক ক  পিরচালক, 
আ য়ণ-২ ক  বরাবর রণ করা হেয়িছল। গত ১০-
০১-২০২৩ তািরখ ৭৪১নং ারেক ৫৫  ঘেরর জ  
৮৬,৪৬,০৫৩/- (িছয়ািশ ল  িছচি শ হাজার তপা ) 
টাকা বরা  পাওয়া গেছ। ইিতমে  বরা ত টাকার 
জিম য় স াদন বক িনমাণ কাজ  হেয়েছ। 

০৬ বলাব ১৩৯  ১১৯   ঘেরর জ  জিম 
য় করা হেয়েছ। 

২০  ৪থ পযােয় ১৩৯  ঘেরর মে  য় ত জিমেত ৫০  
ঘর এবং খাস জিমেত ০৯  ঘর িনিমত হে । অবিশ  
৮০  ঘেরর মে  ৬৯  ঘেরর বরা  চেয় গত ০৪-০১-
২০২৩ তািরখ ০৮নং ারেক ক  পিরচালক, আ য়ণ-
২ ক  বরাবর রণ করা হেয়িছল। গত ১০-০১-২০২৩ 
তািরখ ৭৪১ নং ারেক ৬৯  ঘেরর জ  
১,৩২,০৮,৭৪০/- (এক কা  বি শ ল  আট হাজার 
সাতশত চি শ ) টাকা বরা  পাওয়া গেছ। অবিশ  ১১ 



 ঘেরর জ  খাস জিম িনবাচন করা হেয়েছ। ইিতমে  
বরা ত টাকার জিম য় স াদন বক িনমাণ কাজ 

 হেয়েছ। 
সবেমাট ৪৫৯ ৪০২  ৫৭   

  



জিম েয়র সবেশষ ১০/০১/২০২৩ তািরখ পয  আপেডট ত  

িমক 
নং 

উপেজলার 
নাম 

ঘেরর 
সং া 

জিমর পিরমাণ 
(শতাংশ) 

জিমর মাট  রিজে শন খরচসহ 
জিমর  

০১ রায় রা ২৪  ৫০.০০ ৬০,০০,০০০/- ৬৫,১০,৫৯০/- 
০২ মেনাহরদী 

 
১০৪  
১৪  

২০৮.০০ 
২৮.০০ 

১,৩৫,৫৮,০০০/- 
১৫,৯৬,০০০/- 

১,৪৭,৪৩,৪৬৬/- 
১৭,৩২,৬০২/- 

০৩ িশব র ১৭  
৩২  

৩৪.০০ 
৬৪.০০ 

৫৬,৮০,০০০/- 
৪৪,০০,০০০/- 

৬১,৬৮,৯৭০/- 
৪৭,৭৫,৬৬০/- 

০৪ পলাশ ০৮  
০৯  

১৭.৪৬ 
১৮.৫০ 

১২,২২,২০০/- 
২০,৩৫,০০০/- 

১৫,৬৮,৫৭০/- 
২২,০৮,২৭৩/- 

০৫ বলাব ৫০  ১০৬.০০ ১,০৯,৯২৫০০/- ১,১৯,৭৮,০৪৮/- 
০৬ রায় রা ৭১  ১৬৮.০০ ১,৭৭,২২,৫০০/- ১,৯২,৩৯,১৪৫/- 
 নরিসংদী 

সদর 
২৮  ৬০.০০ ৫৫,৮০,০০০/- ৬৮,১০,৯১১/- 

০৮ িশব র ৪৩  ৯৪.০০ ৯০,৪৮,০০০/- ৯৮,১৯,৫৫২/- 

০৯ পলাশ ২৩  ৪৮.০০ ৪৭,০৪,০০০/- ৫১,৯৫,৯৬০/- 

১০ পলাশ ৫৫  ১১৭.০০ ৭৬,৬৫,০০০/- ৮৬,৪৬,০৫৩/- 

১১ বলাব ৬৯  ১৪৬.০০ ৮১,২০,০০০/- ১,৩২,০৮,৭৪০/- 

 সবেমাট ৫৪৭  ১১.৫৮৯৬ (১১ একর আটা  
শতাংশ ৯৬ অ তাংশ 

৯,৮৩,২৩,২০০/- ১১,২৬,০৬,৫৪০/- 

নরিসংদী জলার মাট িমহীেনর সং া 
 
িম

ক নং 
উপেজলার 
নাম 

মাট 
িমহীেনর 

সং া 

১ম পযােয় 
নবািসত 
িমহীেনর 

সং া 

২য় পযােয় 
নবািসত 
িমহীেনর 

সং া 

৩য় পযােয় 
নবািসত 
িমহীেনর 

সং া 

৪থ পযােয় 
নবািসত  
িমহীেনর সং া 

অবিশ  
িমহীেনর 
সং া 

০১ নরিসংদী 
সদর 

৭৭ জন ০৪ জন ২৩ জন ১০ জন ৪০ জন - 

০২ রায় রা ১৭৭ জন ৩৫ জন ১০ জন ৫৭ জন ৭৫ জন - 
০৩ মেনাহরদী ২০৮ জন ৪৫ জন ০৫ জন ১২৩ জন ৩৫ জন - 
০৪ িশব র ১৯৭ জন ৪২ জন ০৯ জন ৭১ জন ৭৫ জন - 
০৫ পলাশ ১৯৩ জন ২৫ জন ১০ জন ৬৩ জন ৯৫ জন - 
০৬ বলােবা ৩০৯ জন ৭০ জন ০৫ জন ৯৫ জন ১৩৯ জন - 

সবেমাট ১১৬১ জন ২২১ জন ৬২ জন ৪১৯ জন ৪৫৯ জন - 
 
*** এছাড়া ২য় পযােয় BASA ক ক নরিসংদী সদর উপেজলায় ০৪  ঘর এবং িশব র উপেজলায় উপেজলা পিরষেদর 
অথায়েন ০৩  ঘর িনমাণ করা হেয়েছ।  

উপেরা  িহেসেব নরিসংদী জলায় মাট িমহীন- হহীন নবাসেনর সং া= (১১৬১+০৭)= ১১৬৮ জন। 


