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প্রথভ ধ্যায় 

(াধাযণ বফলয়াবদ) 

      বটি চবয ফা ভানকয চবয ভরতঃ ঢাওা মভট্রোবরটন য এরাওায় ১৯৯৫-২০১০ ভয়ওাট্রর বযঘাবরত ফ বট্রল চবয। 

থ বননবতও ওভ বওাট্রেয প্রট্রয়াচট্রন ঢাওায ভূবভয ব্যফাট্রয মমভন বযফতবন এট্রট্রঙ মতভবন ঈত্তযাবধওাযচবনত ফা ক্রয়-বফক্রট্রয়য ভাধ্যট্রভ 

স্তান্তয চবনত ওাযট্রণ ভূবভ ভাবরওানায় ব্যাও বযফতবন ট্রয়ট্রঙ। বফট্রলতঃ অফাট্রনয প্রট্রয়াচট্রন ঢাওায ফড় ফড় প্লট ভৄ বত 

ক্ষুদ্রাওায প্লট্রট বফবক্ত ট্রয়ট্রঙ। এ মপ্রক্ষাট্রট ভূবভ ভাবরওানায ারনাকাদ ঔবতয়ান  নওা  প্রণয়ট্রনয চন্য নতুন চবযট্রয প্রট্রয়াচনীতা 

নুভূত য়।    

 ১. ঢাওা বটি চবযট্রয ীভানা  অয়তনঃ 

১.১ ফস্থান : 

    ঢাওা মচরা ২৩০৫৩ ঈত্তয ক্ষাং মথট্রও ২৪০০৬ ঈত্তয ক্ষাং এফং ৯০০০১  পূফ ব দ্রাবখভাং মথট্রও ৯০০৩৭  পূফ ব দ্রাবখভাংট্রয 

ভট্রধ্য ফবস্থত। এয ভট্রধ্য ঢাওা য ফা বটি এরাওা ২৩০৪৩ ঈত্তয ক্ষাং এফং ৯০০০১ পূফ ব দ্রাবখভাংট্র ফবস্থত। ঢাওা মচরায 

অয়তন প্রায় ১৪৬৩.৬০ ফঃবওঃবভ।  এ মচরায ঈত্তট্রয- কাচীপুয  টাঙ্গাআর, পূট্রফ ব- নাযায়ণকঞ্জ, দবক্ষট্রণ- ভৄন্পীকঞ্জ এফং বিট্রভ- 

ভাবনওকঞ্জ মচরা। ফতবভান ঢাওা বটিয অয়তন  ৩০৪ ফঃবওঃবভ (প্রায়)। 

১.২ বধট্রক্ষত্র : 

ঢাওা মচরায তৎওারীন ১৫(ট্রনয)টি থানায ১৩৪.৯৫ ফক বভাআর এবযয়া বনট্রয় ঢাওা বটি চবয শুরু ওযা য়।  

 

 

 

 

ক্রঃ নং থানায নাভ মভৌচায ংখ্যা ভন্তব্য 

০১ ঈত্তযা ৩৩টি  

০২ গুরান ২৩টি  

০৩ ওযান্টনট্রভন্ট ১০টি  

০৪ মতচকঁ ০৭টি  

০৫ ল্লফী ১১টি  

০৬ বভযপুয ১৭টি  

০৭ মভাাম্মদপুয ০৮টি  

০৮ ধানভবে ১১টি  

০৯ রারফাক ০৮টি  

১০ যভনা ০৭টি  

১১ মওাতয়ারী ০১টি  

১২ সূত্রাপুয ০৩টি  

১৩ ভবতবছর ০৬টি  

১৪ বুচফাক ০৯টি  

১৫ মডভযা ৩৭টি  

১৫টি থানায় মভাট মভৌচা- ১৯১টি  
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১.৩ থানায়াযী  মভৌচা বযবঘবত: 

                         ঢাওা বটি চবযট্রয অতাধীন ১৯১টি মভৌচায তাবরওা বনম্নরুঃ 

ক্রঃ নং থানায নাভ মচরায নাভ মভৌচায নাভ মচ,এর, নং ভন্তব্য  
০১। ঈত্তযা ঢাওা গ্রাভ বাটুবরয়া ১  
০২। '' '' অসুতয়া ২  
০৩। '' '' ধঈয ৩  
০৪। '' '' বাটুবরয়া ৪  
০৫। '' '' যাচাফাড়ী ৫  
০৬। '' '' ওাভাযাড়া ৬  
০৭। '' '' যাবদয়া ৭  
০৮। '' '' যানাট্রবারা ৮  
০৯। '' '' নরট্রবাক ৯  
১০। '' '' বদয়াফাড়ী ১০  
১১। '' '' ঘোরট্রবাক ১১  
১২। '' '' ফাআরজুযী ১২  
১৩। '' '' অব্দুল্লাপুয ১৩  
১৪। '' '' পয়দাফাদ ১৪  
১৫। '' '' পুযানওয ১৫  
১৬। '' '' দবক্ষন ঔান ১৬  
১৭। '' '' মভৌায ১৭  
১৮। '' '' অনুর ১৮  
১৯। '' '' ঈত্তযঔান ১৯  
২০। '' '' মভৌাআদ ২০  
২১। '' '' ঈচানপুয ২১  
২২। '' '' নয়াট্রঔারা ২২  
২৩। '' '' বননী ২৩  
২৪। '' '' বননীঘও ২৪  
২৫। '' '' মকাবফন্দপুয ২৫  
২৬। '' '' ঘাভৄযঔান ২৬  
২৭। '' '' অভাআয়া ২৭  
২৮। '' '' ওাওাড়া ২৮  
২৯। '' '' রাবয়া ২৯  
৩০। '' '' মঙাট রাবয়া ৩০  
৩১। '' '' স্দানখাটা ৩১  
৩২। ঈত্তযা ঢাওা বাটুবযয়া ৩২  
৩৩। '' '' ফাথায ৩৩  
৩৪। ল্লফী '' ফাঈবনয়া ১  
৩৫। '' '' বিগুন ২  
৩৬। '' '' অগুন্দা ৩  
৩৭। '' '' কড়ানঘট ফাড়ী ৪  
৩৮। '' '' াতরুর ৫  
৩৯। '' '' দুয়াযী াড়া ৬  
৪০। '' '' ভারুর ৭  
৪১। '' '' ঘাকুরী ৮  
৪২। '' '' ঘওবিগুণ ৯  
৪৩। '' '' মট্রওযওরী ১০  
৪৪। '' '' ঈঃ মনাড়াফ বতা ১১  
৪৫। বভযপুয '' ভযভফাড়ী ১  
৪৬। '' '' নফাট্রফয ফাক ২  
৪৭। '' '' বফবর ৩  
৪৮। '' '' মঙাটবদয়াফাড়ী ৪  
৪৯। '' '' চহুযাফাদ ৫  
৫০। '' '' পূফ ব ওান্দয ৬  
৫১। '' '' মঔাচাযফাক ৭  
৫২। '' '' ফসুাড়া ৮  
৫৩। '' '' বিভ ওান্দয ৯  
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৫৪। '' '' বযযাভপুয ১০  
৫৫। '' '' অনন্দনকয ১১  
৫৬। '' '' বভযপুয ১২  
৫৭। '' '' নন্দাযফাক ১৩  
৫৮। '' '' মঙাট াট্রয়ও ১৪  
৫৯। '' '' ফড় াট্রয়ও ১৫  
৬০। '' '' াআওাড়া ১৬  
৬১। '' '' মনাড়া ফ বতা ১৭  
৬২। ওযান্টনট্রভন্ট '' মারপুয ১  
৬৩। '' '' বিভঔান ২  
৬৪। ওযান্টনট্রভন্ট ঢাওা মচায়ায াাযা ৩  
৬৫। '' '' ধাভার মওাট ৪  
৬৬। '' '' আব্রাবভপুয ৫  
৬৭। '' '' ওাপরুর ৬  
৬৮। '' '' রারাযাআ ৭  
৬৯। '' '' মঙাট ভকফাচায ৮  
৭০। '' '' পাট্রতভা নকয ৯  
৭১। '' '' মঔাঔানা ১০  
৭২। গুরান '' ফরুয়া ১  
৭৩। '' '' তারনা ২  
৭৪। '' '' মঢরনা ৩  
৭৫। '' '' ভস্তুর ৪  
৭৬। '' '' াবতযা ৫  
৭৭। '' '' ডুভনী ৬  
৭৮। '' '' ফড়ওাঠারবদয়া ৭  
৭৯। '' '' মঙাট মফযাআদ ৮  
৮০। '' '' ফড় মফযাআদ ৯  
৮১। '' '' পূফ বাযযবদয়া ১০  
৮২। '' '' বনগুযঅপ্লাআদ ১১  
৮৩। '' '' বিভ াযযবদয়া ১২  
৮৪। '' '' াতাযকুর ১৩  
৮৫। '' '' সুবতট্রবারা ১৪  
৮৬। '' '' বাটাযা ১৫  
৮৭। '' '' াভাআয ১৬  
৮৮। '' '' গুরান অ/এ ১৭  
৮৯। '' '' ওযাআর ১৮  
৯০। '' '' ভাঔারী ১৯  
৯১। '' '' ফনানী অ/এ ২০  
৯২। '' '' বিভ ঈলুন ২১  
৯৩। '' '' ফাড্ডা ২২  
৯৪। '' '' ঈঃ মভযাবদয়া ২৩  
৯৫। মতচকঁ '' মট্রযফাংরানকয ১  
৯৬। মতচকঁ ঢাওা শুক্রাফাদ ২  
৯৭। '' '' যাচাফাচায ৩  
৯৮। '' '' মতচতুযীফাচায ৪  
৯৯। '' '' মতচকঁ ৫  
১০০। '' '' মতচকঁ ব/এ ৬  
১০১। '' '' ওাযান ৭  
১০২। মভাাম্মদপুয '' যাভঘন্দ্রপুয ১  
১০৩। '' '' ঈত্তয অদাফ ২  
১০৪। '' '' মভাাম্মদপুয অ/এ ৩  
১০৫। '' '' অদাফ ঘও ৪  
১০৬। '' '' রারভাটিয়া অ/এ ৫  
১০৭। '' '' ওাটাসুয ৬  
১০৮। '' '' যাআ চাপযাফাদ ৭  
১০৯। '' '' সুরতানকঞ্জ ৮  
১১০। ধানভবে '' শ্রীঔে ১  
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১১১। '' '' ফানযঔারী ২  
১১২। '' '' যাচভৄশুযী ৩  
১১৩। '' '' ঈঃ মানাট্রটঙ্গয ৪  
১১৪। '' '' দঃ মানাট্রটঙ্গয ৫  
১১৫। '' '' মঙাট বওাযী মটারা ৬  
১১৬। '' '' কচভর ৭  
১১৭। '' '' ফীয ফন্দওা ঙড়া ৮  
১১৮। '' '' বফপুয ৯  
১১৯। '' '' ধানভবে অ/এ ১০  
১২০। '' '' ধানভবে ১১  
১২১। রারফাক '' ওালুনকয ১  
১২২। '' '' এনাট্রয়তকঞ্জ ২  
১২৩। '' '' ঘয ওাভযাঙ্গী ৩  
১২৪ '' '' নফাফ ঘয ৪  
১২৫। '' '' ফাকঘান ঔা ৫  
১২৬। '' '' াচাযী ফাক ৬  
১২৭। '' '' নতুন ল্টট্রনয রাআন ৭  
১২৮। রারফাক ঢাওা রারফাক ৮  
১২৯। যভনা '' বট্রেশ্বযী ১  
১৩০। '' '' ফড় ভকফাচায ২  
১৩১। '' '' ওাওযাআর ৩  
১৩২। '' '' ফাকট্রনায়াদ্দা ৪  
১৩৩। '' '' ভাভৄদ নকয ৫  
১৩৪। '' '' বরভৄল্লাফাদ ৬  
১৩৫। '' '' যভনা ৭  
১৩৬। মওাতয়ারী ''  ঢাওা ১  
১৩৭। সূত্রাপুয  '' য়াযী ১  
১৩৮। '' '' াানপুয ২  
১৩৯। '' '' সূত্রাপুয ৩  
১৪০। ভবতবছর '' দবক্ষন য বঔরকঁ ১  
১৪১। '' '' বিভ যাচাযফাক ২  
১৪২। '' '' াবন্তনকয ৩  
১৪৩। '' '' পুযাতন ল্টট্রনয রাআন ৪  
১৪৪। '' '' ঈঃ ব্রাম্মনবঘযন ৫  
১৪৫। '' '' ভবতবছর ৬  
১৪৬। বুচফাক '' ঈলুন ১  
১৪৭। '' '' য বঔরকঁ ২  
১৪৮। '' '' মভযাবদয়া ৩  
১৪৯। '' '' মকাড়ান ৪  
১৫০। '' '' নবন্দাড়া ৫  
১৫১। '' '' দবক্ষনকঁ ৬  
১৫২। '' '' যাচাযফাক ৭  
১৫৩। '' '' পূফ ব ব্রাম্মনবঘযন ৮  
১৫৪। '' '' ভাো ৯  
১৫৫। মডভযা '' কচাবযয়া ১  
১৫৬। '' '' ঈঃ নবন্দাড়া ২  
১৫৭। '' '' নাবঙযাফাদ ৩  
১৫৮। '' '' মকৌযনকয ৪  
১৫৯। '' '' ঈত্তয দূক বাপুয ৫  
১৬০। মডভযা ঢাওা পূফ ব নবন্দাড়া ৬  
১৬১। '' '' বিভ দূক বাপুয ৭  
১৬২। '' '' অভৄবরয়া ৮  
১৬৩। '' '' ফালুধীত পুয ৯  
১৬৪। '' '' পূফ ব দূক বাপুয ১০  
১৬৫। '' '' ঠুরঠুবরয়া ১১  
১৬৬। '' '' মভবন্দপুয ১২  
১৬৭। '' '' ওাট্রয়তাড়া ১৩  
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১৬৮। '' '' মডভযা ১৪  
১৬৯। '' '' ওাভাযট্রখা ১৫  
১৭০। '' '' নড়াআফাক ১৬  
১৭১। '' '' য়টি ১৭  
১৭২। '' '' সুন্না ১৮  
১৭৩। '' '' দাভযীাড়া ১৯  
১৭৪। '' '' ভাতুয়াআর ২০  
১৭৫। '' '' ব্রাম্মনবঘযন ২১  
১৭৬। '' '' ওাচীযফাক ২২  
১৭৭। '' '' মাত্রাফাড়ী ২৩  
১৭৮। '' '' দয়াকঞ্জ ২৪  
১৭৯। '' '' মকোবযয়া ২৫  
১৮০। '' '' জুযাআন ২৬  
১৮১। '' '' অআরফয ২৭  
১৮২। '' '' শ্যাভপুয ২৮  
১৮৩। '' '' ওদভতরী ২৯  
১০৪। '' '' দবনয়া ৩০  
১৮৫। '' '' াড়াডকায ৩১  
১৮৬। '' '' ডকায ৩২  
১৮৭। '' '' ফানভর ৩৩  
১৮৮। '' '' মদআল্যা ৩৪  
১৮৯। '' '' মখাদবক্ষন ৩৫  
১৯০। '' '' ারুবরয়া ৩৬  
১৯১। '' '' মচাওা ৩৭  

 

ঈট্রল্লখ্য, ফতবভাট্রন প্রাবনও সুবফধাট্রথ ব এ ১৫টি থানাট্রও পুনবফ বন্যস্ত ওট্রয ট্রনও নতুন থানায সৃবি ওযা ট্রয়ট্রঙ। ফতবভাট্রন 

মভট্রোবরটন এবযয়ায় মভাট থানায ংখ্যা ৪৯টি। নফকঠিত  থানাগুট্ররা ট্ররা (ফণ বাণুক্রবভও নুাট্রয)  অদাফয থানা, ঈত্তযঔান থানা, 

য়াযী থানা, ওাভযাঙ্গীঘয থানা, ওাপরুর থানা, ওরাফাকান থানা, ওদভতরী থানা, বঔরকঁ থানা, বঔরট্রক্ষত থানা, মকোবযয়া থানা, 

ঘওফাচায থানা, মতচকঁ বল্পাঞ্চর থানা, তুযাক থানা, দারু ারাভ থানা, বনঈভাট্রওবট থানা, ল্টন ভট্রডর থানা, বফভানফন্দয থানা, 

ফাড্ডা থানা, ফংার থানা, ফনানী থানা, বালানট্রটও থানা, বাটাযাথানা, মাত্রাফাড়ী থানা, যাভপুযা থানা, রুনকয থানা, শ্যাভপুয থানা, 

মট্রযফাংরানকয থানা, াফাক থানা, াঅরী থানা, াচাানপুয থানা, াচাযীফাক থানা।  

১.৪ ঢাওা  নাট্রভয  বভথঃ 

ঢাওা নাট্রভয ঈৎবত্ত র্ম্বট্রও মফ বওছু ভত প্রঘবরত যট্রয়ট্রঙ মমভন, (ও) এও ভয় এ ঞ্চট্রর প্রচুয ঢাও কাঙ ফা বুটি ফ্রনট্রডাা বঙর, 

ঈক্ত কাট্রঙয নাভানুাট্রয এরাওায নাভ ট্রয়ট্রঙ ঢাওা; ঔ) গুপ্ত ফস্থায় থাওা দূক বা মদফীট্রও (ঢাওা-ইশ্বযী) এ স্থাট্রন ায়া মায় ফট্রর এ 

নকযীয নাভ ঢাওা; ক)  যাচধানী ঈট্রিাধট্রনয বদট্রন আরাভ ঔাট্রনয বনট্রদ বট্র এঔাট্রন ঢাও থ বাৎ ড্রাভ ফাচাট্রনা ট্রয়বঙর; অফায মওঈ মওঈ 

ফট্ররন সুট্রফদায আরাভ ঔঁ ঢাওায় এট্র মদট্রঔন বওছু মরাও ঢাও ফাবচট্রয় পুটঁ্রচা ওযট্রঙ। বতবন ৩চন ওভ বঘাযীট্রও বতন বদট্রও াঠিট্রয় মতদূয 

ঢাট্রওয অয়াচ ান মআ ম বন্তট্রও ঢাওায ীভানা বনধ বাযণ ওট্রযন;  খ) ওাট্রযা ওাট্রযা ভট্রত "ঢাওা বালা' নাট্রভ এওটি প্রাকৃত বালায 

প্রঘরন বঙর, মআ বালায নাভানুাট্রয এরাওায নাভ ঢাওা ট্রয়ট্রঙ; গ) ওাট্রযা ওাট্রযা ভট্রত এরাাফাদ বরাবরবট্রত ঈট্রল্লবঔত ভৄদ্রগুট্রপ্তয 

পূফ বাঞ্চরীয় যাচয "ডাট্রফওা"  ট্ররা ঢাওা। ধাযণা ওযা য় এ ওর ভট্রতয মম মওানটি থফা এওাবধও ওাযট্রণ এ চনদ ঢাওা বট্রট্রফ 

খ্যাবত রাব ওট্রয।  

১.৫  ঢাওায  বফওাঃ  

ঢাওা ফাংরাট্রদট্রয ফতবভান যাচধানী এফং বফট্রশ্বয ন্যতভ বৃত্তভ মভকাবটি। ঢাওায যট্রয়ট্রঙ মকৌযট্রফাজ্জ্বর আবতা  ঐবতয। 

ঢাওা নকযীয আবতা প্রায় ৪০০ ফঙট্রযয পুযট্রনা। প্রাও-ভৄবরভ অভট্রর ঢাওা নকযীয যাচননবতও  প্রাবনও গুরুত্ব র্ম্ট্রওব মতভন 

বওছু চানা মায় না। তট্রফ সুরতানী অভট্রর এটি এওটি নকয মওন্দ্র বট্রফ কট্রড় ঈট্রঠ। ম্রাট অওফট্রযয অভট্ররয বফববন্ন গ্রট্রে মমভনঃ 
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অওফযনাভা  অআন-আ-অওফযীট্রত থানা/যকনা বট্রট্রফ ঢাওায ঈট্রল্লঔ ামা মায়। ভরতঃ মভাকর অভট্রর প্রাট্রদবও যাচধানীয 

ভম বাদা ায়ায যআ ঢাওা আবতাট্র প্রববে রাব ওট্রয।১৬১০ বিস্টাট্রে মভাকর সুট্রফদায আরাভ ঔান বঘবত ফাংরায যাচধানী 

যাচভর মথট্রও ঢাওায় স্থানান্তয ওট্রযন এফং ম্রাট চাাঙ্গীট্রযয নাভানুাট্রযএয নাভ মদন চাাঙ্গীযনকয। প্রাবনওবাট্রফ চাাঙ্গীযনকয 

নাভ ট্রর মরাওভৄট্রঔ এফং বফববন্ন ফণ বনাট্রত ঢাওা নাভটিআ মথট্রও মায়। ওাট্ররয অফট্রতব ঢাওা নাভটিআ স্থায়ী ট্রয় মায়। ঢাওায মবৌকবরও 

ফস্থান যাচধানী বট্রট্রফ এয প্রবতষ্ঠারাট্রব বফট্রল ায়ও ট্রয়ট্রঙ। বুবড়কঙ্গা  এয ঈৎ নদী ধট্ররশ্বযী ন্যান্য ফড় ফড় নদীয ভাধ্যট্রভ 

ফাংরায প্রায় ফওটি মচরায ট্রঙ্গ ঢাওায ংট্রমাক স্থান ওট্রযট্রঙ। মমাকাট্রমাট্রকয সুবফধা ঙাড়া প্রাঘীন াওকণ প্রবতযক্ষাকত বদও 

মথট্রও ঢাওায সুবফধাচনও ফস্থান গুরুত্ব ওাট্রয বফট্রফঘনা ওযট্রতন।  

মভাকর অভট্রর প্রাট্রদবও যাচধানী মখাবলত য়ায য মথট্রওআ ঢাওায ক্রভবৃবে খটট্রত থাট্রও। প্রাবনও প্রট্রয়াচন  যওাযী 

ওভ বওাে বৃবেয ট্রঙ্গ ট্রঙ্গ যটি ম্প্রাবযত ট্রত থাট্রও। বুবড়কঙ্গায তীয মথট্রও য ক্রভঃ ঈত্তয বদট্রও বৃবে মট্রত থাট্রও। ১৬৬৬ 

াট্ররঢাওায বফস্তৃবত বঙর ৪০ ভাআর ভট্রভ ব আংট্রযচ ম বটও থভা ফাঈবয ঈট্রল্লঔ  ওট্রযট্রঙন।ঢাওায বফববন্ন ংট্রয নাভ মথট্রও (মা ফতবভাট্রন 

বফদ্যভান) যটিয ঈদ্ভফ  বফওা র্ম্বট্রও ধাযণা ায়া মায়। মমভন, মনা ঙাঈবন মথট্রও ঈদু ব মযাট্রডয নাভওযণ ট্রয়ট্রঙ। বদঈয়ান 

ফাচায, ফঔী ফাচায, ভৄখরটুবর, াচাবযফাক, বরঔানা, তীঔানা, ভাহুৎটুবর আতযাবদ নাভ মথট্রও মফাছা মায় মম, এফ স্থান এওওাট্রর 

মভাকর াভবযও  মফাভবযও ওভ বওতবা এফং তাট্রদয ধীনস্তট্রদয ফবত বঙর। ফাবণবচযও এফং মাকত প্রট্রয়াচট্রন এ ট্রযয বফওাট্র 

ভূবভওা মযট্রঔট্রঙ। ওাট্রয়ৎটুবর নাভটি মভাকর প্রাট্রন বনট্রয়াবচত ওাট্রয়ৎট্রদয ফবতয ধাযণা মদয়। তঁবত ফাচায, ঁঔাবয ফাচায, 

ফাবনয়ানকয, ওাভাযনকয প্রভূবত নাট্রভয স্থানগুবরট্রত বন্দু মাচীফীট্রদয ফবত বঙর। কঞ্জ নাভভেক্ত স্থানগুবর মমভন, নয়াফকঞ্জ, অরভকঞ্জ 

আতযাবদ ফাবণবচযও প্রট্রয়াচট্রন কট্রড় ট্রঠ। ন্যবদট্রও মদঈবড় নাভভেক্ত স্থানগুবর চবভদাযী ওভ বওাট্রেয াট্রথ র্ম্বওবত। মভাকর াট্রনয 

মলবদট্রও ১৭১৭ বিিাট্রে ভৄব বদকুবর ঔান ফাংরায যাচধানী ঢাওা মথট্রও ভৄব বদাফাট্রদ স্থানান্তয ওযট্রর ঢাওা বওছুটা গুরুত্ব াযায়। যফতী 

বৃটি ঈবনট্রফবও ানাভট্রর ঢাওা ফট্ররায বওায য়। ১৯০৫াট্রর ঢাওাট্রও নফকঠিত পূফ বফঙ্গ  অাভ প্রট্রদট্রয যাচধানী 

মখালণা ওযা ট্রর প্রাণঘাঞ্চল্য বপট্রয অট্র। প্রাবনও প্রট্রয়াচট্রন পুনযায় নকয ম্প্রাবযত য়া শুরু ওট্রয। ১৯১১ াট্রর ফঙ্গবঙ্গ যদ 

ট্রর পুনযায় ঢাওা এয মচৌলু াযায়। তট্রফ ১৯২১ াট্রর ঢাওায় এওটি  বফশ্ববফদ্যারয় প্রবতষ্ঠা বঙর সুদূযপ্রাযী খটনা মা এতদঞ্চট্ররয 

বধফাীট্রদয ান  স্বাধীনতায ট্রথ মপ্রযণা বদট্রয়ট্রঙ। ১৯৪৭ াট্রর বাযত বফবাট্রকয য ঢাওা পূফ ব াবওস্তান তথা পূফ ব ফাংরায 

প্রাট্রদবও যাচধানীয ভম বাদা রাব ওট্রয এফং তঔন ট্রনও যওাযী দপ্তয ঢাওায় স্থাবত য়। প্রাবনও প্রট্রয়াচট্রন ঢাওায বযবধ তঔন 

পুনযায় বৃবে মট্রত থাট্রও। ফট্রট্রল ভান ভৄবক্তভেট্রেয ভাধ্যট্রভ ১৯৭১ াট্রর ফাংরাট্রদ স্বাধীন ট্রর ঢাওা স্বাধীন াফ বট্রবৌভ এআ মদট্রয 

যাচধানীয ভম বাদা রাব ওট্রয। এবাট্রফ ওার বযক্রভায় ঢাওা নকযী যাচননবতও ক্ষভতা, প্রাবনও ওাম বওরা এফং থ বননবতও, 

াভাবচও, বক্ষা  াংস্কৃবতও ওাম বক্রট্রভ  মদট্রয ফ বাবধও গুরুত্বপূণ ব মওন্দ্র বট্রট্রফ প্রবতবষ্ঠত ট্রয়ট্রঙ।  

১.৬  নদ -নদীঃ   

ঢাওা বুবড়কঙ্গা নদীয ঈত্তয তীট্রয ফবস্থত। বুবড়কঙ্গা  ধট্ররশ্বযী  নদী ট্রত ঈৎন্ন ট্রয় প্রায় ২৭ ভাআর প্রফাবত য়ায য 

ঢাওায ৮ ভাআর দূট্রয পতুল্লায বনওট পুনযায় ধট্ররশ্বযী নদীট্রত ট্রড়ট্রঙ। যায় (পৃ. ১১)ঈট্রল্লঔ ওট্রযন মম, ঢাওা ট্রযয ংরগ্ন ংট্র শুস্ক 

মভৌসুট্রভ নদীয প্রস্থতা১০-১২ মঘআন ফচায় থাওট্রতা। ফতবভাট্রন এ নদীটি ভত প্রায়। বল্প ওাযঔানায ফচবয এফং ভনুষ্য ফচবয িাযা এয 

দূলট্রণয ভাত্রা এতআ মফী মম, এ নদীট্রত ভৎস্য  ন্যান্য চরচ প্রাণী প্রায় বফলুপ্ত ট্রয় বকট্রয়ট্রঙ। প্রাঘীন ফণ বনাভৄট্র ঢাওা মচরায ন্যান্য 

নদী ফা বযবায বট্রস্টভ এয ট্রঙ্গবুবড়কঙ্গায ংট্রমাকওাযী ট্রনও ঔাট্ররয ঈট্রল্লঔ ায়া মায়। বওন্তু ফতবভাট্রন ফাস্তট্রফ বধওাং ঔার 

বনবিহ্ন ট্রয় বকট্রয়ট্রঙ। ফংী, ফালু, তুযাক, ীতরক্ষযা, ওারীকঙ্গা প্রভৃবত নদী ঢাওা য  ংরগ্ন এরাওায চন চীফট্রন তযন্ত গুরুত্বপূণ ব 

ভূবভওা ারন ওট্রয।  
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বল্পী মফ্রট্রডবযও ঈআবরয়াভ অট্ররওচাোয বড মফ্রট্রডবযও এয অঁওা (১৮৬১ বিঃ) বুবড়কঙ্গায তীট্রয ঢাওায ঙবফ 

১.৭  অফায়াঃ  

ঢাওায অফায়া ভরতঃ গ্রীষ্মভেরীয়, ঈষ্ণ, অদ্র ব। ফাবল বও ট্রফ বাচ্চ কড় তাভাত্রা ৩৪.৫
০
 ম. এফং ফ ববনম্ন  ১১.৫

০
 মবিট্রগ্রড 

এফং ফাবল বও কড় বৃবিাত ২১২৩ বভবরবভটায। বৃবিাট্রতয তওযা ৮৭ বাক মভ মথট্রও ট্রটাফয ভাট্রয ভট্রধ্য ট্রয় থাট্রও। ভৄদ্র ভতর 

মথট্রও ঢাওায কড় ঈচ্চতা প্রায় ৪ বভটায (১৩.১২ পৄট)। 

১.৮  ঢাওায ংবক্ষপ্ত আবতাঃ   

প্তভ মথট্রও ত্রট্রয়াদ তােী ম বন্ত ার  মন ফং ঢাওা মচরা ান ওট্রযন। মলাড় তাবেট্রত ম্রাট অওফট্রযয 

যাচত্বওাট্রর ঢাওা মঙাে এওটি থানা ফা বভবরটাযী অঈটট্রাি বাট্রফ কট্রড় ঈট্রঠ। তঔন এয অয়তন বঙর ভাত্র ০২ ফক ববওট্ররাবভটায এফং 

চনংখ্যা ভাত্র বতন াচায। ১৬১০বিিাট্রে সুট্রফদায আরাভ ঔান ঢাওায় তঁয যাচধানী স্থান ওট্রযন। অঠাট্রযা তট্রওয শুরুট্রত 

ভৄব বদকুবর ঔঁ ফাংরায যাচধানী ঢাওা মথট্রও ভৄব বদাফাট্রদ স্থানান্তয ওযায য ঢাওা যাচননবতও গুরুত্ব াবযট্রয় মপট্রর। বৃটি ানাভট্রর 

ঢাওা মফ ফট্ররায বওায য়। ১৮০০ াট্রর ঢাওায চনংখ্যা বঙর প্রয় দুআরক্ষ থঘ ১৮৭৩ াট্রর এ ংখ্যা ভাত্র এওান্ন াচাট্রয 

মনট্রভ অট্র।১৮৫৭ াট্রর ঈভাট্রদট্রয প্রথভ স্বাধীনতা ভেট্রে ঢাওায বাীযা ং বনট্রয় বফট্রদ্রা ওট্রযন। এ বফট্রদ্রা ব্যথ বতায় 

ম বফবত ট্রর আংট্রযচ যওায বাীট্রদয ট্রনওট্রও অন্টাখয ভয়দাট্রন (ববট্রটাবযয়া াওব যফতীট্রত ফাাদুয া াওব) পঁব বদট্রয় 

তযা ওট্রয।  

 ১৯০৫ াট্রর পূফ বফঙ্গ  অাভ প্রট্রদট্রয যাচধানী মখাবলত ট্রর ঢাওায পুনরুত্থান শুরু য়। ১৯৪১ াট্ররয বট্রফ নুমায়ী 

ঢাওায চনংখ্যা বঙর ২,৩৯,৭২৮ চন এফং অয়তন বঙর ২৫ ফঃবওঃবভঃ। এআ ভট্রয় যাচধানী না ট্রর ঢাওা বঙর  পূফ বফট্রঙ্গয ব্যফা-

ফাবণট্রচযয ভর মওন্দ্র। ১৯৪৭ াট্রর বাযত বফববক্তয য ঢাওা নকযীট্রও পূফ ব াবওস্তাট্রনয যাচধানী বট্রট্রফ মখালণা ওযা য়। তঔন 

যাচননবতও, প্রাবনও, ফাবণবচযও  বক্ষায ওাযট্রণ ঢাওায় প্রচুয ভানুট্রলয অকভন খট্রট। ১৯৬১ াট্রর ঢাওায চনংখ্যা দাড়ায় 

৭,১৮,৭৬৬ চন এফং অয়তন ১২৫ ফঃবওঃবভ। ১৯৭৪ াট্রর ঢাওায চনংখ্যা বঙর ২০,৬৮,৩৫৩ চন এফং যটি তঔন মথট্রও ঘতুববদট্রও 

ফবধ বত ট্রত শুরু ওট্রয। ২০১১ াট্ররয বযংখ্যান নুমায়ী ঢাওায চনংখ্যা প্রায় ৭৫ রক্ষ। অবদঢাওাআয়াট্রদয বফবিপূণ ব কৃবি-ংস্কৃবত 

ঙাবট্রয় ফতবভাট্রন ফহু ফণ ব  ধট্রভ বয ভানুট্রলয বভরনট্রভরা ঢাওা অদৄবনও এও মভকাবটিট্রত বযণত ট্রয়ট্রঙ। এট্রদট্রয যাচননবতও 

আবতাট্রয প্রবতটি খটনায াট্রথ ঢাওা ট্রযয কবীয র্ম্বও যট্রয়ট্রঙ। মমভন, ১৯৫২ াট্ররয বালা অট্রন্দারন, ১৯৬৬ াট্ররয ৬ দপা 

অট্রন্দারন, ১৯৬৯ াট্ররয কণভ্যযত্থান, ১৯৭১ াট্ররয ৭আ ভাঘ ব  মযট্রওা ব ভয়দাট্রন (ট্রাযায়াদী ঈদ্যান) ফঙ্গফন্ধু মঔ ভৄবচবুয 

যভাট্রনয ঐবতাবও বালণ এফং ১৯৭১ াট্ররয ১৬আ বডট্রম্বয াও ফাবনীয অত্ধভ বণ দবরট্রর স্বাক্ষয প্রভৃবত খটনায মওন্দ্রস্থর এ 

ঢাওা যআ। স্মতবব্য মম, ১৯৭১ াট্ররয স্বাধীনতা ভেট্রেয ভয় ঢাওায বধফাীযা ব্যাও তযামজ্ঞ  লুণ্ঠট্রণয বওায ন।  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:DhakaCity1861.png
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অদৄবনওঢাওাঃ অট্ররা ছরভট্রর স্কাআরাআন ভে ঢাওা ( াওব মপায়াযা ংরগ্ন এরাওায ঙবফ) 

১.৯   প্রানঃ  

 ১৭৭২ াট্রর প্রাক্তন ঢাওা মনয়াফত মথট্রও ঢাওা মচরা সৃবি ওযা য়। যফতীট্রত মফ ওট্রয়ওফায ীভানা পুনবফ বন্যা এয 

ভাধ্যট্রভ ফতবভান ীভানা বনধ বাবযত ট্রয়ট্রঙ। ফতবভাট্রন ঢাওা ভানকয ঙাড়া ৫টি ঈট্রচরা মথা াবায, মওযানীকঞ্জ, ধাভযাআ, নফাফকঞ্জ  

মদাায এ মচরায ন্তভ্য বক্ত। ঢাওা বটি ওট্র বাট্রযট্রন ৯২টি য়াড ব  ৮৫৫ টি ভল্লা যট্রয়ট্রঙ। ঢাওা ভানকযীট্রত ফতবভাট্রন পুবর থানায 

ংখ্যা ৪৯ (বডএভব)। ভূবভ যাচস্ব প্রান ব্যফস্থায় ঢাওা ভানকযীট্রও ১১টি াট্রওবট্রর বফবক্ত ওযা ট্রয়ট্রঙ। াট্রওবরগুবর ট্ররা-গুরান 

াট্রওবর, ওযান্টনট্রভন্ট াট্রওবর, মতচকঁ াট্রওবর, বভযপুয াট্রওবর, মভাাম্মদপুয াট্রওবর, ধানভবে াট্রওবর, রারফাক াট্রওবর, যভনা 

াট্রওবর, মওাতয়ারী াট্রওবর, ভবতবছর াট্রওবর  মডভযা াট্রওবর। াট্রওর বয়াযী মভৌচাভৄট্রয তাবরওা এযাট্রনবডক্স মত ংট্রমাবচত 

ট্ররা। ঈট্রল্লখ্য মম, ১রা অকি ১৮৬৪ াট্রর ঢাওা বভঈবনবপ্যাবরটি কঠন ওযা য়। এয পূফ ব ম বন্ত ১৮২৩ াট্রর কঠিত "টাঈন" আভপ্রুবট্রভন্ট 

ওবভটি'য তত্ত্বাফধাট্রন ঈন্নয়ন ওভ বওাে বযঘাবরত ট্রতা। ১৮৪০ াট্রর টাঈন আভপ্রুবট্রভন্ট ওবভটিয স্থট্রর "ঢাওা ওবভটি' কঠিত য়। ঢাওায 

মচরা ম্যাবচট্র ট ফা ওাট্ররটয দাবধওাযফট্রর এ ওবভটিয মঘয়াযম্যান ট্রতন। ১৮৮৪ াট্রর প্রথভ বনফ বাবঘত চন প্রবতবনবধট্রদয ভাধ্যট্রভ 

বভঈবনবাবরটি বযঘারনায বফধান ওযা য়। তঔন মথট্রও এওচন মঘয়াযম্যান, এওচন বাআ মঘয়াযম্যান এফং দুআ তৃতীয়াং 

ওবভনায বনফ বাবঘত ট্রতন। অনন্দ ঘন্দ্র যায় বঙট্ররন প্রথভ বনফ বাবঘত মঘয়াযম্যান। ১৯৬০ াট্রর যওায ঢাওা য এরাওাট্রও ২৫টি 

আঈবনয়ট্রন বফবক্ত ওট্রযন মা ১৯৬৪ াট্রর ৩০টিট্রত  ঈন্নীত য়। স্বাধীনতায ট্রয মৌযবা ধ্যাট্রদ, ১৯৭৬ এয ভাধ্যট্রভ ঢাওাট্রও 

ঞ্চাটি য়াট্রড ব বফবক্ত ওযা য় এফং যাবয মবাট্রট য়াড ব ওবভনায বনফ বাঘট্রনয বফধান ওযা য়। ১৯৮২ াট্রর বভযপুয এফং গুরান 

বভঈবনবাবরটিট্রও ঢাওা বভঈবনবাবরটিয ট্রঙ্গ এওবত্রত ওযা য়। ১৯৯০ াট্রর ঢাওা বভঈবনবার ওট্র বাট্রযনট্রও ঢাওা বটি 

ওট্র বাট্রযন বাট্রফ নাভ ওযণ ওযা য় এফং এট্রও ১০টি মচাট্রন বফবক্ত ওযা য়। ১৯৯৩ াট্রর বটি ওট্র বাট্রযনট্রও ৯০টি য়াট্রড ব বফবক্ত 

ওযা য়। বটি ওট্র বাট্রযন এয মভয়য এফং প্রট্রতযও য়াড ব মথট্রও এওচন ওট্রয ওবভনায নাকবযওট্রদয যাবয মবাট্রটয ভাধ্যট্রভ 

বনফ বাবঘত ন। ফতবভাট্রন ঢাওা বটি ওট্র বাট্রযট্রনয য়াড ব ংখ্যা ৯২। এ ট্রযয ফতবভান অয়তন ৩০৪ ফক ব বওবভ (প্রায়)। 

১.১০   চনংখ্যাঃ  

ফাংরাট্রদ বযংখ্যান বুযট্রযায বট্রফ নুমায়ী ২০১১ াট্রর ঢাওা মচরায মভাট চনংখ্যা ১,২০,৮৪,৩৯৭ চন; এয ভট্রধ্য 

৭৪,২৩,১৩৭ চন ঢাওা মভট্রোবরটন এরাওায় ফফা ওট্রযন। চনংখ্যায ৫৫.২৪% পুরুল এফং ৪৪.৭৬%ভবরা । ঢাওায় চনংখ্যায 

খনত্ব প্রবতফক ব বওট্ররাবভটাট্রয ৮,২২৯ চন। ঢাওায বধফাীট্রদয বক্ষায ায ৭০.৫%।  

১.১১   ঢাওায  গুরুত্বপূণ ব  স্থানাঃ 

        সুপ্রীভ মওাট ব, াআট্রওাট ব, চচট্রওাট ব, ভাভান্য যা বতয ফাবফন (ফঙ্গবফন), প্রধানভন্ত্রীয ফাবফন (কণবফন),  চাতীয় ংদ  

বফন, ফাংরাট্রদ বঘফারয়, ফাংরাট্রদ ব্যাংও বফন (ট্রওন্দ্রীয় ব্যাংও), ফাংরাট্রদ ওবর্ম্ঈটায ওাঈবন্পর, এন অআ এরবচ,  এরবচআবড 

বফন, বফববন্ন মদট্রয দূতাফা, চাতীয় চাদুখয, চাতীয় বশু াওব, চাতীয় বঘবড়য়াঔানা,, চীফনফীভা বফন বফববন্ন যওাযী 

দপ্তট্রযযপ্রধান ওাম বারয়, ব্যফা প্রবতষ্ঠান বফববন্ন  মফযওাযী ংস্থায প্রধান বপভ ঢাওা ট্রয ফবস্থত। 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Dhaka-Bangladesh.jpg
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চাতীয় ংদ বফনঃ বফশ্বখ্যাত স্থবত লুআ অআ ওাট্রনয স্থাট্রতয ২০৮ এওয চবভয ঈয বনবভ বত এ বফট্রনয ঈট্রিাধন ওযা য় ১৯৮২ াট্রর। 

 

১.১২  াওব  মরও ভঃ 

যভনা াওব ঢাওায এওভাত্র বযওবল্পত ঈদ্যান মা রেট্রনয বওঈআ কাট্রড বট্রনয অদট্রর বতযী। বৃটি ঈদ্যান বফাযদ অয এর 

প্রাঈড রট্রওয বনক ব বযওল্পনায় ১৯০৮ াট্রর এয ওাচ শুরু য় এফং ২০ ফঙয ধট্রয তা ঘট্রর। ফতবভাট্রন প্রায় ২২০ প্রচাবতয পৄর, পরচ, 

ফনচ লবধ, রতা-গুল্ম যট্রয়ট্রঙ। যভনা াট্রওবয মভাট অয়তন ৬৮.৫০ এওয। ঢাওা ট্রযয ন্যান্য ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য াওব গুবর ট্ররা 

মাযায়বাদী ঈদ্যান, চাতীয় বশু াওব, ফাাদুয া াওব (ববট্রটাবযয়া াওব), ন্যানার মফাটাবনওযার কাট্রড বন, ফরধা কাট্রড বন াওব, 

ঘবন্দ্রভা ঈদ্যান, গুরান াওব এফং ঢাওা বঘবড়য়াঔানা আতযাবদ। ঢাওা ট্রযয বধওাং পুযট্রনা দীবখ  পুকুয বযাট ট্রয় বকট্রয়ট্রঙ। 

কঙ্গাাকয ঢাওায এওভাত্র প্রাঘীন দীবখ মা এঔট্রনা টিট্রও অট্রঙ। ওবথত অট্রঙ মভাকর ম্রাট অওফয মলার তট্রওয মট্রলয বদট্রও 

ফাংরাবফচট্রয়য ঈট্রদ্দট্রশ্য মনাবত ভানবংট্রও এ এরাওায় াঠান।তঔন এ এরাওায়  ানীয়চট্ররয খুফ বাফ বঙর। ভানবং তঁয 

বন্যাভন্ত বদট্রয় বফযাট এওটি বদবখ ঔনন ওট্রযন। নাভ মদন কঙ্গাাকয ।ফাাট্রফায পূফ ব প্রাট্রন্তয বদবখটিঅবদট্রত যাচাযফাক মভৌচায ধীন 

বঙর। ফতবভাট্রন স্থানটি বুচফাক থানায ন্তবকত।এটি ঔনন য়ায য এ এরাওায াধাযণ ভানুট্রলয ানীয়চট্ররয ভস্যা দূয য়। শুদৄ 

তাআ নয়, বদবখটি ক্রট্রভআ ট্রয় ঈট্রঠ তীথ বট্রক্ষত্র। যফতী ভট্রয় বদবখটিট্রও মওন্দ্র ওট্রয বনবভ বত য় মফ বওছু ভবন্দয। এফ ভবন্দট্রযয ভট্রধ্য 

অট্রঙ শ্রীশ্রী ফযট্রদশ্বযী ওারীভতা ভবন্দয, বফ ভবন্দয, ীতরা ভবন্দয, বফশ্বওভ বা ভবন্দয, মরাওনাথ ভবন্দয আতযাবদ। বদবখয ঈত্তয-বিভ 

মওাট্রণ যট্রয়ট্রঙ এওটি শ্মান এফং শ্মান ওারীভবন্দয।বদবখটিয অয়তন  প্রায় ৪ দবভও ৫০ এওয। উয-দবক্ষণ রম্বারবম্ব এ বদবখয 

বতনটি খাট যট্রয়ট্রঙ। এ বদবখট্রত াযা ফঙযআ াবন থাট্রও। এওভয় এয াবন স্বচ্ছ  সুট্রয় থাওট্রর এঔন অয মনআ। এআ বদবখয 

অা  এরাওায ওট্রয়ও রাঔ মরাও এয য বনব বযীর। বদবখটি চীফনফবঘট্রত্রয পৄযন্ত অধঁয। এট্রত নানা ধযট্রনয ভাঙ ঙাড়া ন্যান্য 

চরচ প্রাণী যট্রয়ট্রঙ।  

ঢাওা ট্রযয ফবি চরাধাযগুট্ররায ভট্রধ্য বক্রট্রন্ট মরও, ধানভবে মরও, ফাবযধাযা-গুরান মরও, ফনানী মরও, ঈত্তযা মরও এফং 

াবতযবছর মফগুনফাড়ী মরও ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য। ভূবভ মযওড ব  চবয বধদপ্তট্রযয বত বন্নওটফতী াবতযবছর প্রওল্প আট্রতাঃভট্রধ্য এয 

নয়নাববযাভ মৌন্দট্রযব কবণত দ বনাথীট্রদয ফয বফট্রনাদন স্থান বট্রট্রফ মভাবত ওযট্রঙ। 

 



 

10 

 

 

ফাবযধাযা মরওঃ ঢাওা ট্রযয ফবি চরাধাযভৄট্রয এওটি। 

 

১.১৩  প্রাঘীন বনদ বনাবদ  প্রত্ধর্ম্দঃ 

ঢাওা প্রাঘীন প্রত্দ বনদ বট্রন মফ ভে। ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য প্রত্দতাবত্ত্বও বনদ বট্রনয ভট্রধ্য যট্রয়ট্রঙঃ  রারফাট্রকয মওল্লা  যী বফবফয 

ভাবধ।  মভাকর াচাদা অচভ ১৬৭৮ াট্রর  মওল্লায বনভ বাণ ওাচ শুরু ওট্রযন। বতবন ম ফঙযআ বদল্লী বপট্রয মকট্রর যফতী সুট্রফদায 

াট্রয়স্তা ঔান এয ওাচ পুনযায় অযম্ভ ওট্রযন। থ বননবতও ংওট্রটয ওাযট্রণ  এ মওল্লা ম্পূণ ব ওযা মায়বন ভট্রভ ব  আবতাট্র ঈট্রল্লঔ যট্রয়ট্রঙ।  

এআ দুট্রক বয প্রকৃত নাভ   দুক ব। রারাথট্রয বতযী ফট্রর স্থানীয় চনকট্রনয ভৄট্রঔ এয নাভ ট্রয় মায় রারফাক। মওল্লায বযন্তট্রয যট্রয়ট্রঙ বতনটি 

পুযাওীবতঃ এওটি দযফায র, বতন কমু্বচ বফবি ভবচদ যীবফবফবয ভাবধ।  ট্রনওটা অগ্রায তাচভট্ররয ণুওযট্রণ বতযী ওযা 

ট্রয়ট্রঙ যীবফবফয ভাচায । রারফাক দুক ব  পুযাতন ঢাওায় মভাকর বক্তয প্রধান মওন্দ্র |  

 

                                             সেখ োহেব বাজার মেজজদ 
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রারফাক মওল্লায বযন্তট্রয বযবফবফয ভাবধ 

 
অান ভবঞ্জরঃ বুবড়কঙ্গায তীট্রয ঢাওায নফাফ বযফাট্রযয প্রাাদ (ফতবভাট্রন মাদুখট্রয রুান্তবযত) 

 

 

 

                                                                      হুট্রবন দারান 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Lalbager_Kella_01.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Ahsan-Manzil.jpg
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হুট্রবন দারানঃ 

 ১৬৪২ বিস্টাট্রে মভাকর মনৌট্রনাবত ভীয ভৄযাদ ওাযফারা ভেট্রেয স্মৃবতট্রত এটি বনভ বাণ ওট্রযন। মভাকর স্থাতয যীবতট্রত বনবভ বত 

দারানটি াদা ফট্রণ বয, এফং এয ফবযাংট্র নীর ফট্রণ বয ওযাবরগ্রাবপ ফা বরববঘট্রত্রয ওারূওাচ যট্রমট্রঙ। ভবচট্রদয বযন্তট্রয সুদৃশ্য নওা 

বফদ্যভান। ঢাওায নাট্রয়ফ নাবচভকণ এয মদঔাট্রানা ওযট্রতন। ট্রয ঢাওায নফাফ বযফায এয ব্যাফস্থানায দাবয়ত্ব ারন ওট্রযট্রঙন।  

দারাট্রনয দুআ বদট্রও দুআটি বভনায, বফার পুকুয যট্রয়ট্রঙ দারাট্রনয দবক্ষণ বদও মঁট্রল, ঈত্তয বদট্রও প্রস্ত ভাট্রঠয য বফার মকটট্রয়। 

বিতর বফনটিয বনট্রঘ যট্রয়ট্রঙ ওফযঔানা, বিতীয় তরায় যট্রয়ট্রঙ চবযঔানা,  ক্কাঔানা, বনবত ঔঁ নাট্রভয বতনটি ওক্ষ। অট্রযা যট্রয়ট্রঙ নফত 

ঔানা।  ঘঁদ মদঔায যাত মথট্রওআ এঔাট্রন নফত ফাচাট্রনা শুরু ট্রতা। এআ আভাভ ফাড়াটি বনভ বাট্রণয য এঔান মথট্রও মফয ট্রতা বিত 

চঁওচভওপূণ ব বভবঙর । এঔট্রনা মআ বভবঙর মফয য় তট্রফ তা তীত স্মৃবতয ক্ষীণ বঘহ্ন স্বরূ। 

ওাচবন রঃ 

 ১৯০৫ াট্রর মভাকর  আঈট্রযাবয়ান স্থাট্রতযয বভশ্রট্রণ বনবভ বত প্রাট্রদবও এট্রম্বরী র মা ফতবভাট্রন ঢাওা বফশ্ববফদ্যারট্রয়য 

বফজ্ঞান নুলট্রদয র বট্রট্রফ ব্যফহৃত ট্রচ্ছ। ঢাওায ন্যান্য প্রত্দ বনদ বট্রনয ভট্রধ্য ফড়ওাটাযা (১৬৪১), বফবফ ঘর্ম্ায ভাবধ (১৬৬৩), 

 

ওাচবন র 

মঙাটওাটাযা  প্রাঘীন দূক ব  নফাফী প্রাাদ (ফতবভান মচর  াাতার ১৬৩৮),ঘাট্রভরী াঈ, ঘও ভবচদ (১৬৭৬), রারফাক ভবচদ, 

বফবফ মভট্রয ভবচদ (১৮১৪), অযভাবনট্রটারা ভবচদ (১৭১৬), ঔাচা াফাচ ভবচদ (১৬৭৯), আরাভ ঔান ভবচদ (১৬৩৫-৩৯), 

াট্রয়স্তা ঔান ভবচদ (১৬৬৪-৭৮), ঔাচা অম্বায ভবচদ (১৬৭৭-৭৮), ঔান ভৄাম্মদ ভধা ভবচদ (১৭০৪-১৫), ভবযয়ভ াট্রর ভবচদ 

(১৭০৬), বতাযা মফকভ ভবচদ (১৮১৫), অবচভপুয ভবচদ (১৭৪৬), ওযতরফ ঔান ভবচদ (১৭০০-১৭০৪), পযরুঔবয়ায ভবচদ 

(১৭০৩-০৪), তাযা ভবচদ, বফনত বফবফয ভবচদ (১৪৫৬ াট্রর প্রবতবষ্ঠত ঢাওায ফট্রঘট্রয় পুযাতন ভবচদ), াত কমু্বচ ভবচদ 

(১৬৭৬), মতাযা মফকভ ভবচদ (১৮১৯), ঢাট্রওশ্বযী ভবন্দয, চয়ওারী ভবন্দয, ফাাদুয া াওব, ওাচবন র, শ্রী শ্রী বন অশ্রভ  ভঠ 

(১১৯১), বনভতরী মদঈযী (ফাংরাট্রদ এবয়াটিও মাাআটি,১৭৬৫) আতযাবদ। 

১.১৪  ফধ্যভূবভ   ভৄবক্তভেট্রেয স্মৃবত বঘহ্নঃ 

ঢাওা ভানকযী এফং তৎবন্নবত এরাওায় এওাত্তট্রযয ভান ভৄবক্তভেট্রেয ট্রনও স্মৃবতবঘহ্ন ঙবড়ট্রয় যট্রয়ট্রঙ। ফধ্যভূবভয ভট্রধ্য 

দবক্ষণ ওভরাপুয (ঢাওা) ফধ্যভূবভ, যাট্রয়য ফাচায ফধ্যভূবভ,বভযপুট্রযয ভৄবরভ ফাচায ফধ্যভূবভ, যভনা ওারীফাবড়, সূত্রাপুয মরাায পুর, 

চকন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়, আস্কাটন কাট্রড বন, যাআনট্রঔারা, বভযপুয যওাবয ফাগরা ওট্ররচ, বভযপুয-১২ নম্বয মওট্রনয ীদফাট্রকয ওারাাবন 

ফধ্যভূবভ, ীদ বুবেচীফী স্মৃবতট্রৌট্রধয ঈত্তযবদট্রও মফবড়ফঁধ ংরগ্ন বযবনযট্রটও  ওাঈবয়ন্দা এফং মঙট্রন মকারাযট্রটও, বভযপুট্রযয 

অট্ররাওবদ, বয়ারফাবড়, াট্রযংফাবড়, বভযপুয-১০ নম্বয মকারঘত্বয মথট্রও ায়ায াঈংরগ্ন চল্লাদঔানা ফধ্যভূবভ, মতচকঁ কৃবল 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Curzon_hall_front.jpg
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ম্প্রাযণ আনবস্টটিঈট, ধানভবি ফাবরওা বফদ্যারয় এফং ধরপুয বডট্রা। এঙাড়া ঢাওায় অয মমফ ফধ্যভূবভ  কণওফট্রযয ন্ধান 

বভট্ররট্রঙ মগুট্ররায ভট্রধ্য মতচকঁ এবতভঔানা, অদাফয, মভাাম্মদপুয বপবচওযার ওট্ররচ, ভাঔারী মক্ষ্মা াাতার, এভএনএ মাট্রস্টর, 

মতচকঁ পুযট্রনা বফভানফন্দট্রযয াট্র, ঢাওা ওযান্টনট্রভন্ট, কুবভ বট্রটারা বফভানফন্দয, অদভচীনকট্রযয বভৄরাড়া, পুযান ঢাওায 

তঁতীফাচায, ঁঔাযীফাচায, নাবযন্দা মঔরায ভাঠ, সূত্রাপুয মরাায পুর  াট্রয়দাফাদ অঈটপর ফধ্যভূবভ। 

এঙাড়া বভযপুয বুবেচীফী স্মৃবত মৌধ, চাতীয় ীদ বভনায, ংপ্তও, যাট্রচয় ফাংরা (ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয়), মস্বাাবচবত 

স্বাধীনতা (ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয়), মাযায়াদী ঈদ্যান (ট্রযট্রওা ব ভয়দান), ীদ চাাঙ্গীয মকট ভান ভৄবক্তভেট্রেয স্মৃবত ফন ওযট্রঙ।  

১.১৫   ধভীয় প্রবতষ্ঠানঃ  

ঢাওা ভানকযীট্রত বফববন্ন ধট্রভ বয ভানুট্রলয বম্মরন খট্রটট্রঙ। তাআ এ ট্রয প্রধান ওর ধট্রভ বযআ ঈানারয় মঘাট্রঔ ট্রড়। 

ঢাওাট্রও ভবচট্রদয য বট্রট্রফ অখ্যাবয়ত ওযা য়। বযংখ্যান নুাট্রয ঢাওায় ৩০৮৮টি  ভবচদ,  ৮০৮টি ভবন্দয, ৪টি মফৌে 

বওয়াং  প্যাট্রকাডা, ৩৩টি কীচবা, ৩৭টি ভাচায যট্রয়ট্রঙ। ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য ভবচদভট্রয ভট্রধ্য ফায়তুর মভাওাযযভ চাতীয় ভবচদ, াত 

কমু্বচ ভবচদ, ঘও ভবচদ, রারফাক ভবচদ, নাবযন্দায বফনত বফবফয ভবচদ, বফবফ মভট্রয ভবচদ, অযভাবনট্রটারা ভবচদ, ঔাচা 

াফাচ ভবচদ, আরাভ ঔান ভবচদ, াট্রয়স্তাঔান ভবচদ, ঔাচা অম্বায ভবচদ, ঔান ভৄাম্মদ ভধা ভবচদ, ভবযয়ভ াট্রর 

ভবচদ, বতাযা মফকভ ভবচদ, অবচভপুয ভবচদ, ওযতরফ ঔান ভবচদ, পযরুঔ বয়ায ভবচদ, তাযা ভবচদ(১৯২৬), 

অবভরুবদ্দন(১৮৪০) ভবচদ আতযাবদ ন্যতভ। 

ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য ভবন্দযভট্রয ভট্রধ্য যট্রয়ট্রঙ চয়ওারী ভবন্দয, ঢাট্রওশ্বযী ভবন্দয, রক্ষী নাযায়ণ ভবন্দয, ওারীফাড়ীয ভবন্দয, বফ 

ভবন্দয, ওদভতরী ওারী ভবন্দয, যাভকৃষ্ণ বভন ভবন্দয, মফৌে ভবন্দয, গুরু দুয়াযা নানও াী বঔ ভবন্দয (ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয়), ব্রাক্ষ্ম 

ভাচ ভবন্দয আতযাবদ। 

ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য কীচবায ভট্রধ্য বর মযাাবয (১৬৭৮), অভপুবত (১৮১৫), থভা এযাংবরওযান,  বরক্র, অট্রভ ববনয়ান কীচবা 

ন্যতভ। ন্যান্য ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য ভাচায  ভাবধয ভট্রধ্য যট্রয়ট্রঙ মযত া অরী মফাকদাদী (যঃ)-এয ভাচায, ীযচবঙ্গ (যঃ) এয 

ভাচায, া অভীয অরী মফাকদাদী (যঃ)-এয ভাচায, মকারা া - এয ভাচায, ীয আয়াট্রভনী (যঃ)-এয ভাচায, বনয়াভত ঈল্যা-এয 

ওফয, যী বফবফয ভাবধ, বফবফ ভবযয়ট্রভয ভাবধ, বফবফ ঘর্ম্ায ভাবধ, বঘবত মফববস্তয ভাবধ, ডযা মফকট্রভয ভাবধ,  াচী াফাচ 

এয ভাবধ, নাবযন্দায বিস্টান ভাবধ, অবচভপুয ওফযস্থান, ফনানী ওফযস্থান আতযাবদ। 

১.১৬   বক্ষায াযঃ 

ঢাওা মচরায় বক্ষায কড় ায ৭০.৫%। পুরুলট্রদয বক্ষায ায ৭৩.৬%, এফং নাযী বক্ষায ায ৬৬.৯%।  

 

১.১৭   বক্ষা প্রবতষ্ঠানঃ  

প্রাট্রঘযয ক্সট্রপাড ব খ্যাত ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয়, ফাংরাট্রদ প্রট্রওৌর বফশ্ববফদ্যারয় (বুট্রয়ট)প্রভৃবত মদট্রযা প্রবতষ্ঠান ঢাওায় 

যট্রয়ট্রঙ  ৪টি স্বায়ত্বাবত বফশ্ববফদ্যারয়,  ৫২টি মফযওাযী বফশ্ববফদ্যারয়,  ৪টি যওাযী মভবডওযার ওট্ররচ,  ১১টি মফযওাযী মভবডওযার 

ওট্ররচ, ২টি ওাবযকযী প্রবক্ষণ ওট্ররচ, ৩টি যওাযী বক্ষও প্রবক্ষণ ওট্ররচ, ২৮টি যওাযী ওট্ররচ, ৯৭টি মফযওাযী ওট্ররচ, ৩টি 

ঘারুওরা ওট্ররচ, অআন ওট্ররচ,  ৫৫টি যওাযী াআস্কুর, ৩১৫টি মফযওাযী াআস্কুর,  ২৪টি জুবনয়য াআস্কুর,  ১৬৫টি ভাদ্রাা, ৩৯৯টি 

যওাযী প্রাথবভও বফদ্যারয়, ২২৬টি মফযওাযী প্রাথবভও বফদ্যারয়, ১৮টি আংবর বভবডয়াভ স্কুর, ১৪৯টি এনবচ বযঘাবরত স্যাট্রটরাআট  

প্রাথবভও বফদ্যারয়,  ৩টি  প্রাআভাযী বক্ষও আনবস্টটিঈট, ৪টি ওাবযকযী প্রবক্ষণ আনবস্টটিঈট,  ১৪৩টি বওোযকাট্রট বন। ফশ্য এ 

বযংখ্যান তত বযফতবনীর।  
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প্রাঘীন  সুপ্রবতবষ্ঠত প্রবতষ্ঠানঃ 

অযভাবনট্রটারা াআস্কুর (১০০ ফঙট্রযয পুযট্রনা), ঢাওা ভাদ্রাা (১৮৭২), চকন্নাথ ওট্ররচ (১৮৮৪), কচ স্কুর (১৮২৮), ঢাওা 

ওট্ররচ (১৮৪১), ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয় (১৯২১), আট্রডন ওট্ররচ, ফাংরাট্রদ প্রট্রওৌর বফশ্ববফদ্যারয় (১৯৬২), ঢাওা মভবডওযার ওট্ররচ 

াাতার (১৯৪৬), মিার ট্রভনস্ ওট্ররচ (পূফ ব নাভ নথ বব্রতও র), মন্ট মগ্রকযী াআস্কুর (১৮৯২), যওাযী ভৄবরভ াআস্কুর (১৮৭৪), 

মও এর জুবফবর স্কুর  ওট্ররচ (১৮৬৬), ববওারুট্রন্নঙা নুন স্কুর  ওট্ররচ, ঢাওা নটযট্রডভ ওট্ররচ (১৯৪৯), বরক্র স্কুর  ওট্ররচ, 

যওাযী ল্যাফট্রযটযী স্কুর, ভবতবছর যওাযী ঈচ্চ বফদ্যারয়, ঢাওা মযবট্রডবন্পয়ার ভট্রডর স্কুর  ওট্ররচ, যাচঈও ভট্রডর ওট্ররচ(ঈত্তযা)। 

১.১৮ ত্র বত্রওা  াভবয়ওী ফাংরাঃ 

আট্রত্তপাও, ংফাদ, আনবওরাফ,ট্রবাট্রযয ওাকচ, প্রথভ অট্ররা, ফাংরায ফাণী, চনওণ্ঠ, ভেকান্তয, ংগ্রাভ, রুারী, বদনওার, 

থ বনীবত, ভৄক্তওণ্ঠ, অচট্রওয ওাকচ, অর অবভন, অভাট্রদয ভয়, বদবনও মবায, মদফাংরা, মদ চনতা, চনদ, চন্ভূবভ, ঔফয, 

বভল্লাত, ভাঘায, বক্ত, ভানফচবভন, ফাংরাফাচায, মায় মায় বদন, ভওার, ফাংরাট্রদ প্রবতবদন, ঢাওা বনঈচ আতযাবদ। 

   বদবনও আংট্রযচীঃ 

বদ মডআবর স্টায, মডআবর ান, বদ আনবডট্রট্রেন্ট,ফাংরাট্রদ ফচাযবায, বনঈচ টুট্রড, ফাংরাট্রদ টাআভ, বদ বনঈ মনন, বদ 

পাআনাবন্পয়ার এক্সট্রপ্র, বদ ভবন বং ান আতযাবদ।  

  াপ্তাবও বত্রওাঃ 

এআ ভয়, এওতা, ফতবভান বদনওার, ছুটি, ঢাওা কুবযয়ায, পূফ বাবা, গ্রাভ ফাতবা, বফবঘত্রা, পূবণ বভা, সুকন্ধা, মযাফফায, মবাট্রযয 

ববয, ক্রীড়াট্ররাও, বভযপুয ফাতবা, চাগ্রত ওণ্ঠ, াবায ফাতবা, াপ ওথা, াবায ওণ্ঠ, কণবাষ্য আতযাবদ। 

   ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য ফলুপ্ত বত্রওাঃ 

বদ ঢাওা বনঈচ, ফান্ধফ বত্রওা (১৮৭৪), বদবনও অচাদ (১৯৩৫), াপ্তাবও মভাাম্মবদ (১৯১০), বদবনও নফভেক (১৯৪১), 

ভওার (১৮৫৪), াবতযত্র (১৯৪৮), বদবনও ঔাট্রদভ (১৯১০), বুচত্র (১৯১৪), মভাট্ররভ বাযত (১৯২০), ওট্রল্লার (১৯২৩), অর-

আরাভ (১৯১৫), এডুট্রওন মকট্রচট (১৯৪৬), াপ্তাবও ফাতবাফ (১৯৫৬), স্বট্রদ (ভাবও, ১৮৫৪), ফঙ্গদূত (১৮২৯), ফঙ্গদ বন (১৮৭২), 

নফনুয (১৯০৩), মফঙ্গর মকট্রচটিয়ায (১৮১৮), বঔা (১৯২৭), কাত (১৯১৮), ফানা (১৯০৮), বদবনও ফাংরা আতযাবদ। 

১.১৯  আট্ররওেবনও বভবডয়াঃ 

যা ীয় ভাবরওানাধীন ফাংরাট্রদ মফতায দৄনা প্রবতবষ্ঠত মযবড মওন্দ্র ভট্রয ভর ম্প্রঘায মওন্দ্র ঢাওা ট্রয ফবস্থত। 

এয ভট্রধ্য মযবড পযটি, এপ এভ ৮৮.০, মযবড টুট্রড, এপ এভ ৮৯.৬ মযবড, অভায এপ এভ ৮৮.৪, এবফব মযবড, এপ এভ ৮৯.২ 

আতযাবদ ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য। যা  বযঘাবরত ফাংরাট্রদ মটবরববন (বফটিবব), বফটিবব য়ার্ল্ব, ংদ ফাংরাট্রদ মটবরববন ঘযাট্রনট্ররয ভট্রতা 

মফযওাযী ঘযাট্রনরভ মথা একুট্র মটবরববন, ঘযাট্রনর অআ, এটিএন ফাংরা, মদ টিবব, অয টিবব, এনটিবব, ফাংরাববন, ঘযাট্রনর 

নাআন, আবেট্রনট্রডন্ট টিবব, এওাত্তয টিবব, বফচয় টিবব, মভানা টিবব, ভয়, ভাঙযাঙ্গা মটবরববন, এটিএন বনঈচ, ভাআটিবব, বচটিবব, 

এবয়ান টিবব, এএ টিবব, ঘযাট্রনর টুট্রয়বন্ট মপায, ঘযাট্রনর বক্সটিন আতযাবদ মটবরববট্রনয ভর ম্প্রঘাযট্রওন্দ্র ঢাওাট্রত ফবস্থত। 

 

১.২০  াংস্কৃবতও প্রবতষ্ঠানঃ 

 ঢাওা ক্লাফ ১৯১৭ ট্রন প্রবতবষ্ঠত য়। ফতবভাট্রন ঢাওায় মভাট ক্লাফ ৪৪৭টি, বভবত  ংকঠন ৯৯টি, ভবরা ংকঠন ৭৪টি, 

ভফায় বভবত ৩৬৭টি, াফবরও রাআট্রব্রবয ৫৯টি, চাদুখয ৬টি, নাট্যভঞ্চ ১৭টি, নাট্যদর ১৫টি, বট্রনভা র ১৪৭টি, ওবভঈবনটি মন্টায 

১১৫টি, বঘবড়য়াঔানা ১টি। পুযট্রনা ঢাওায ১নং শ্রীী দা মরট্রন প্রায় ১৫০ ফঙট্রযয ঐবতযফাী বফঈটি মফাবড বং যাচনীবতবফদ, ওবফ  

াববতযও, বল্পীট্রদয দঘাযণায় ধন্য ট্রয়ট্রঙ। এঔাট্রন মনতাচী সুবা ঘন্দ্র ফসু  ফঙ্গফন্ধু মঔ ভৄবচবুয যভান এওভয় মাতায়াত 
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ওযট্রতন। তুভৄর অড্ডায় বফঈটি মফাবড বং ভৄঔবযত ওট্রয যাঔট্রতন বনভ বট্ররন্দু মন, ীদ ওাদযী, াভসুয যাভান  অর ভাভৄট্রদয ভট্রতা 

ওবফ াববতযট্রওযা। বফঈটি মফাবড বং-এ এঔট্রনা এ ধযট্রণয াববতযও অড্ডা ফট্র এফং এঔাট্রন বফববন্ন াংস্কৃবতও নুষ্ঠাট্রনয অট্রয়াচন 

ওযা ট্রয় থাট্রও। ঢাওায মফআবর মযাড ফ ভয় নাট্যবল্পী  বথট্রয়টায ওভীট্রদয দঘাযণায় ভৄঔয থাট্রও। ঈট্রল্লখ্য অদৄবনও ফাংরা বালা  

ংস্কৃবতয ীঠস্থান বট্রট্রফ ঢাওা এঔন ওরওাতাট্রও বতক্রভ ওট্রয বকট্রয়ট্রঙ ফট্রর ট্রনট্রওআ ভট্রন ওট্রযন।  

 

১.২১   কৃবি-ওারঘাযঃ 

ঢাওায অবদ যীবত-নীবত পুযট্রনা ঢাওায় এঔট্রনা টিট্রও অট্রঙ। এঔানওায বধফাীযা মবাচন বফরাী এফং বতবথযায়ণ। 

যভচাট্রন ফাাযী আপতাযীয চন্য পুযট্রনা ঢাওা বফখ্যাত। ফাওযঔাবন, তন্দুয, বফবযয়াবন এফং মভাকরাআ ট্রযাটা ঢাওায ভৄঔট্রযাঘও ঔাফায।  

ধভীয় এফং চাতীয় চীফট্রনয ওর গুরুত্বপূণ ব বদফ চাওচভট্রওয াট্রথ ঢাওায় ঈদমান ওযা য়।  ভৄরভানট্রদয দুআ ইদ, ভযট্রভয 

তাবচয়া বভবঙর, বন্দুট্রদয দুক বা পুচা আতযাবদ ঢাওায ঈট্রল্লঔট্রমাগ্যনুষ্ঠান। ২৬ম ভাঘ ব ভান স্বাধীনতা বদফ  ১৬আ বডট্রম্বয ভান 

বফচয় বদফট্র কুঘওায়াচ, য যারী, ভাট্রফ আতযাবদ ঢাওায় যা ীয়বাট্রফ অট্রয়াচন ওযা য়। এঙাড়া ২১ ম মফ্রব্রুয়াযী পূট্রফ ব ীদ বদফ 

বট্রট্রফ এট্রদট্র াবরত ট্রতা।  ভাতৃবালায চন্য অত্ধতযাট্রকয মআ বফযর দৃিান্তট্রও স্বীকৃবত বদট্রয় চাবতংখ ২১ম মফ্রব্রুয়াযীট্রও 

অন্তচবাবতও ভাতৃবালা বদফ বট্রট্রফ মখালণা ওট্রযট্রঙ। এযআ ধাযাফাবওতায় ঢাওায় অন্তচবাবতও ভাতৃবালা আনবস্টটিঈট বনবভ বত ট্রয়ট্রঙ। 

বফাঔী মভরা অয ারঔাতা নুষ্ঠাট্রনয ভাধ্যট্রভ ফাংরা নফফল ব বফপুর ভাট্রযাট্র ঈদমাবত য় এঔাট্রন। মতভবন আদাবনং আংট্রযচী ফঙট্রযয 

মল বদনটিট্রত থাটি ব পািব নাআট ঈদমান ওযা ঢাওায তরুণ প্রচট্রন্য বপ্রয় নুষ্ঠাট্রন বযণত ট্রয়ট্রঙ।  

 

১.২২   ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য প্রবতষ্ঠানঃ 

 ঢাওা ক্লাফ(১৯১৭), চাতীয় মপ্র ক্লাফ, মরবড ক্লাফ, বপা ব ক্লাফ, ববনও ক্লাফ, যায়া ক্লাফ, মওন্দ্রীয় াফবরও রাআট্রব্রযী, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফঙ্গফ

ন্ধু 

নট্রবাবথট্রয়টাযঃ বফচয় স্মযণীট্রত ফবস্থত মদট্রয এওভাত্র নট্রবাবথট্রয়টাযচাতীয় গ্রে মওন্দ্র, চাতীয় অওবাআব, যাচা যাভট্রভান যায় রাআট্রব্রযী, 

চাতীয় চাদুখয, অান ভবঞ্জর চাদুখয, বফজ্ঞান মাদুখয, ফঙ্গফন্ধু  নট্রবাবথট্রয়টায বভযপুয চাতীয় বঘবড়য়াঔানা, বশু এওাট্রডবভ,  

বল্পওরা এওাট্রডবভ, চাতীয় নাট্যারা, আরাবভও পাঈট্রেন, ফাংরা এওাট্রডবভ, বফশ্ব াবতয মওন্দ্র, ফাংরাট্রদ এবয়াটিও মাাআটি, 

অন্তচবাবতও ভাতৃবালা আন্পটিটিঈট প্রভৃবত।  
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১.২৩    ক্রীড়া  ক্রীড়াস্থানাঃ 

 ঢাওা ফাংরাট্রদট্রয মঔরাদৄরায মওন্দ্রবফন্দু। ঢাওায় যট্রয়ট্রঙ ৮টি মস্টবডয়াভ, ৫৫টি মঔরায ভাঠ, ১৮টি বচভট্রনবয়াভ, ১২টি সুআবভং 

পুর। এয ভট্রধ্য ফঙ্গফন্ধু চাতীয় মস্টবডয়াভ, অঈটায মস্টবডয়াভ, মট্রয ফাংরা চাতীয় বক্রট্রওট মস্টবডয়াভ, ন্যানার সুআবভং পুর, ভারানা 

বাানী বও মস্টবডয়াভ, মভাাম্মদ অরী ফবক্সং মস্টবডয়াভ, বভযপুয আনট্রডায মস্টবডয়াভ, ফনানী অবভ ব মস্টবডয়াভ, মনৌফাবনীয সুআবভং 

ওভট্রপ্লক্স ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য। এঙাড়া ধানভবেয অফানী ক্লাফ ভাঠ, ধানভবে ক্লাফ ভাঠ, ওরাফাকান ক্লাফ ভাঠ াযা ফঙয বফববন্ন টুন বাট্রভন্ট 

অট্রয়াচট্রন ভৄঔবযত থাট্রও।  

 ফাংরাট্রদ বরবর্ম্ও এট্রাবট্রয়ন, চাতীয় ক্রীড়া ওাঈবন্পর ৩০টি ক্রীড়া মপডাট্রযট্রনয দয দপ্তয ঢাওাট্রতআ ফবস্থত। 

এয ভট্রধ্য ফাংরাট্রদ পৄটফর মপডাট্রযন, ফাংরাট্রদ বক্রট্রওট মফাড ব, ফাংরাট্রদ বও মপডাট্রযন, ফাংরাট্রদ সুযটিং মপডাট্রযন, 

ফাংরাট্রদ ওাফাবড মপডাট্রযন, ফাংরাট্রদ সুআবভং মপডাট্রযন, ফাংরাট্রদ ফবক্সং মপডাট্রযন, ফাংরাট্রদ মটবন মপডাট্রযন, 

ফাংরাট্রদ অঘ বাযী মপডাট্রযন, ফাংরাট্রদ এযাট্রভঘায এযাথট্ররটিও মপডাট্রযন, ফাংরাট্রদ মঔা মঔা মপডাট্রযন ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য। ফঙ্গফন্ধু 

চাতীয় মস্টবডয়াভ এফং মট্রয ফাংরা চাতীয় বক্রট্রওট মস্টবডয়াভ অন্তচবাবতও মটস্ট বক্রট্রওট মবযনুয বট্রট্রফ স্বীকৃত। ২০১১ াট্ররয 

অআবব বক্রট্রওট বফশ্বওা বাযত  শ্রীরংওায াট্রথ ফাংরাট্রদ মমৌথবাট্রফ অট্রয়াচন ওট্রয। ঈক্ত বফশ্বওাট্রয ফণ বাঢয ঈট্রিাধনী নুষ্ঠান 

ট্রয়বঙর ঢাওাট্রতআ। ২০১৪ াট্রর অআবব টি-২০ বফশ্বওা ফাংরাট্রদট্র নুবষ্ঠত ট্রফ। ফঙ্গফন্ধু চাতীয় মস্টবডয়াভ এফং মট্রয ফাংরা 

চাতীয় বক্রট্রওট মস্টবডয়াভ অন্তচবাবতও মটস্ট বুট্রওট মবযনুয বট্রট্রফ স্বীকৃত। ২০১১ াট্ররয অআবব বক্রট্রওট বফশ্বওা বাযত  

শ্রীরংওায াট্রথ ফাংরাট্রদ মমৌথবাট্রফ অট্রয়াচন ওট্রয। ঈক্ত বফশ্বওাট্রয ফণ বাঢয ঈট্রিাধণী নুষ্ঠান ট্রয়বঙর ঢাওাট্রতআ। ২০১৪ াট্রর 

অআবব টি-২০ বফশ্বওা ফাংরাট্রদট্র নুবষ্ঠত ট্রফ। ঢাওায পুযট্রনা অভট্ররয ট্রনও চনবপ্রয় মঔরা মমভন এক্কা মদাক্কা ফা ফাখফবন্দ, 

লাট্রড়য রড়াআ, মভাযট্রকয রড়াআ, ডাংগুবর, মলারগুটি মঔরা, নদীট্রত মনৌওা ফাআঘ, চরকুবভয, ঁতায, অওাট্র ঘুবড় ড়াট্রনা, বুরবুবরয 

রড়াআ প্রভৃবত পূণ বভাত্রায় না থাওট্রর এঔট্রনা টিট্রও অট্রঙ।  

১.২৪ বফবি ব্যবক্তফক বঃ 

ঔাচা অব্দুর কবণ (১৮১৩-১৮৯৬): দাতা  ভাচট্রফী। বতবন ১৮১৩ াট্ররয ৩০ জুরাআ ঢাওায মফকভ ফাচাট্রয চন্গ্রণ 

ওট্রযন। বতবন বওট্রয বনচগৃট্র অযবফ-পাব ব বক্ষা রাব ওট্রযন। ঈদু ব বঙর তঁয প্রথভ বালা। তট্রফ ফাংরা  আংট্রযচী বালায় তায 

বুৎবত্ত বঙর। তঁয বতা ১৮৪৬ াট্রর তঁট্রও তঁয  ঔাচা বযফাট্রযয ভৄদয় র্ম্বত্তয মভাতয়াল্লী বনভেক্ত ওট্রযন। বতবন বতায ধন-

র্ম্দ  চবভদাবয অয বৃবে ওট্রযন। ১৮৬১ াট্রর বৃটি যওায তঁট্রও নাযাবয ম্যাবচট্রেট বনভেক্ত ওট্রয। ঔাচা অব্দুর কবণট্রও ১৮৬৭ 

াট্রর ফড় রাট্রটয অআন বায দস্য ভট্রনানীত ওযা য়। ১৮৭১ াট্রর ব,অআ,আ এফং ১৮৭৫ াট্রর নয়াফ ঈাবধ মদয়া য়। ঢাওায 

বফখ্যাত অান ভবঞ্জর বতবন বনভাণ ব ওট্রযন। নয়াফ অব্দুর কবণ ১৮৯৬ াট্ররয ২৪ অকি মাভফায ওাট্রর অান ভবঞ্জট্রর 

যট্ররাওকভন ওট্রযন। 

ঔাচা অানুল্লা (১৮৪৬-১৯০১):  ঢাওায নয়াফ। ১৮৪৬ াট্রর ২২ অকি ঢাওায বফখ্যাত নয়ায বযফাট্রয তঁয চন্। 

নয়াফ অানুল্লা তযন্ত বুবেভান  বস্থয প্রকৃবতয মরাও বঙট্ররন। ভাত্র ফাআ ফঙয ফয়ট্র বতবন ঢাওায নয়াফ এট্রস্টট বযঘারনায 

দাবয়ত্ব ান। বতবন এওচন ভাচট্রফও, াববতযও, কীবতওায, নাট্যওায  ওণ্ঠবল্পী বঙট্ররন। বতবন ১৮৭১ াট্রর ঔান ফাাদুয, ১৮৭৫ 

াট্রর নয়াফ, ১৮৯১ াট্রর ব,অআ,আ,  ১৮৯২ াট্রর নয়াফ ফাাদুয এফং ১৮৯৭ াট্রর মও,ব,অআ,আ ঈাবধ ান। বতবন দুফায (১৮৯০ 

 ১৮৯৯) ফড়রাট্রটয অআনবায দস্য দ রাব ওট্রযন। ১৯০১ াট্ররয ১৬ বডট্রম্বয বতবন ঢাওায় যট্ররাওকভন ওট্রযন। 

অনন্দ ঘদ্র যায়ঃ অনন্দ ঘন্দ্র যায় ১৮৮৪ াট্রর ঢাওা ওবভটিয (ট্রৌয ওবভটি) প্রথভ বনফ বাবঘত মঘয়াযম্যান ন। অভ বানীট্রটারায় 

বনচ স্ত্রীয নাভানুাট্রয বতবন প্রবতষ্ঠা ওট্রযন অনন্দভয়ী বফদ্যাীঠ।  
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ঔাচা নাবচভঈবদ্দনঃঅআনজ্ঞ, যাচনীবতবফদ। ঢাওায ঔাচা বযফাট্রয ১৮৯৪ াট্রর ১৯ জুরাআ চন্গ্রণ ওট্রযন। ১৯৪৭ াট্রর ১৪ 

অকি াবওস্তান প্রবতবষ্ঠত ট্রর বতবন পূফ ব ফাংরায (পূফ ব াবওস্তান) ভখ্যভন্ত্রী বনভেক্ত ন। ১৯৪৮ াট্ররয ১১ মট্রন্ফম্বয বচন্না আট্রন্তওার 

ওযট্রর বতবন াবওস্তাট্রনয কবণ বয মচনাট্রযর ট্রদ বধবষ্ঠত ন। ১৯৫১ াট্রর ২৪ ট্রটাফয াবওস্তাট্রনয প্রধানভন্ত্রীয পূণ ব দাবয়ত্ব গ্রণ 

ওট্রযন। ১৯৬৪ াট্ররয ২২ ট্রটাফয বতবন আট্রন্তওার ওট্রযন। 

নয়াফ ঔাচা াান অওাযী  (১৯২১-১৯৮৪): ঢাওায মল নফাফ বট্রট্রফ বযবঘত াান অওাযী নফাফ াবফবুল্লা-এয পুত্র 

এফং নফাফ অানঈল্লা-এয মদৌবত্র। বতবন ১৯৪২ ট্রন বৃটি মনাফানীট্রত মমাকদান ওট্রযন এফং চাানীট্রদয বফরুট্রে ফাভ বা ফ্রট্রন্ট ভেে 

ওট্রযন। তঁয বতায ভতুযয য ১৯৫৮ াট্রর বতবন ঢাওায নফাফ ট্রদ অীন ন। এওআ ট্রঙ্গ বতবন মনাফাবনীয আি মফঙ্গর মযবচট্রভট্রন্ট 

ওভ বযত থাট্রওন। ১৯৬১ ট্রন হৃদট্রযাট্রক অক্রান্ত ট্রয় মনাফাবনী মথট্রও ফয মনন। ১৯৬২ ট্রন প্রাট্রদবও বযলট্রদয দস্য এফং 

যফতীট্রত মযর  মমাকাট্রমাকভন্ত্রীয দাবয়ত্ব ারন ওট্রযন। ঢাওায় মযর-ওায  তথা নতুন মযর ব্যফস্থাস্থাট্রনয কৃবতত্ব তঁযআ। নফাফ 

বযফাট্রযয প্রবতবষ্ঠত বফববন্ন চনওল্যাণভরও প্রবতষ্ঠাট্রন ঈদায পৃষ্ঠট্রালওতা, চনাধাযট্রণয চন্য ভানুবফতা এফং বফট্রলতঃ ভৄবরভ 

ম্প্রদাট্রয়য ঈন্নয়ট্রন বতবন স্মযণীয় ভূবভওা মযট্রঔট্রঙন।  

চাতীয় ওবফ ওাচী নচরুর আরাভঃ ফাংরা াবট্রতযয াভান্য প্রবতবা বফট্রদ্রাী ওবফ ওাচী নচরুর আরাভ। ফহুভৄঔী 

প্রবতবায ধাযও এআ ওবফ বফট্রদ্রাী ওবফতায যঘবয়তা, ঘায াচাট্রযয বধও কাট্রনয কীবতওায, াধাযণ সুযওায  ববট্রনতা। নচরুট্ররয 

মল চীফন মওট্রটট্রঙ ঢাওায ধানভবেয ওবফ বফট্রন। ফাংরাট্রদ স্বাধীন য়ায য ফঙ্গফন্ধু মঔ ভৄবচবুয যভাট্রনয ঈট্রদ্যাট্রক ১৯৭২ াট্রর 

ওবফট্রও ফাংরাট্রদট্র বনট্রয় অা য়।তঁট্রও ফাংরাট্রদট্রয চাতীয় ওবফ বট্রট্রফ স্বীকৃবত মদয়া য়। ২৯ অকি, ১৯৭৬ ট্রন ভতুযয য 

ওবফট্রও ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয় মওন্দ্রীয় ভবচট্রদয াট্র ভাবত ওযা ট্রয়ট্রঙ মায ভাধ্যট্রভ ওবফয মআ অবতব ‘ভবচট্রদযআ াট্র অভায 

ওফয বদ বাআ’- মমন ফাস্তট্রফ রূ রাব ওট্রযট্রঙ। তঁয ভাবধস্থর াবতযবাসু ভানুট্রলয যভ শ্রোয় বক্ত য় প্রবতবনয়ত। 

 ওবফ াভসুয যাভান:অদৄবনও ফাংরা াবট্রতযয ন্যতভ প্রধান ওবফ াভসুয যাভান ১৯২৯ াট্ররয ২৩ম ট্রটাফয চন্গ্রণ 

ওট্রযন। তায ববত্রও বনফা ঢাওায ভাহুতটুরী। ওবফ ১৯৫৭ াট্রর এওচন াংফাবদও বাট্রফ ওভ ব চীফন শুরু ওট্রযন। তঁয প্রথভ ওবফতা 

প্রওাবত য় ১৯৪৯ াট্রর াপ্তাবও ‘মানায ফাংরা’ বত্রওায়। াবওস্তানী াট্রওযা মঔন মযাভান যট্রপ ফাংরা মরঔায প্রঘরন ওযট্রত 

মঘিা ওযবঙর তঔন ১৯৬৮ াট্রর ওবফ যঘনা ওট্রযন  ‘ফণ বভারা অভায দুঃবঔনী ফণ বভারা’ নাভও বফখ্যাত ওবফতাটি। ১৯৬৯ াট্ররয কণ 

অট্রন্দারট্রন ীদ অাদট্রও বনট্রয় যঘনা ওট্রযন অট্রফকভবেত ‘অাট্রদয াট ব’। ভৄবক্তভেে ঘরা ওাট্রর ওবফ যঘনা ওট্রযন ‘স্বাধীনতা তুবভ’  

‘মতাভাট্রও ায়ায চন্য ম স্বাধীনতা’ নাভও বফখ্যাত ওবফতা। ওবফ অভতুয কণতন্ত্র এফং াম্প্রদাবয়ও মঘতনায স্বট্রক্ষ মরঔনী ঘারনা 

ওট্রযট্রঙন। ২০০৬ াট্ররয ১৭ অকি ওবফ ঢাওায় যট্ররাও কভন ওট্রযন। 

অচভ ঔান: ফাংরাট্রদট্র  ংবকট্রতয গ্রবথও (গুরু নাট্রভ খ্যাত) অচভ ঔান ১৯৫০ াট্রর ২৮ মপব্রুয়াযী অবচভপুট্রয 

চন্গ্রণ ওট্রযন। বতবন ১৯৭১ াট্রর ভান ভৄবক্তভেট্রে ং মনন। বাযট্রত স্বল্পওারীন প্রবক্ষণ মট্রল কুবভল্লায় মু্মঔ ভেট্রে ং মনন। এয 

য বতবন ঢাওা ট্রয মফ ওট্রয়ওটি মকবযরা অক্রভট্রণ ং মনন। ভেে যফতীওাট্রর ঈচ্চাযণ নাট্রভ ব্যাে কঠন ওট্রযন এফং কায়ও 

বট্রট্রফ ংকীত চকট্রত ব্যাও অট্ররাড়ন সৃবি ওট্রযন। পবওয অরভকীয, মপযট্রদৌ য়াবদ  বলু ভভতাচ প্রভৄঔ বল্পীয ট্রঙ্গ 

মমৌথবাট্রফ বতবন মফ বওছু চনবপ্রয় কান ওট্রযট্রঙন। বতবন ওযান্পাট্রযঅক্রান্ত ট্রয় ৫ জুন ২০১১ তাবযট্রঔ ঢাওা বম্মবরত াভবযও 

াাতাট্রর আট্রন্তওার ওট্রযন। 

অব্দুয যভান ফয়াবত: বতবন ১৯৩৯ াট্রর ঢাওায দয়াকট্রঞ্জ চন্গ্রণ ওট্রযন। বতবন এওচন প্রবে মরাও ংকীত বল্পী, 

কীবতওায, সুযওায এফং ংকীত বযঘারও । তায প্রায় ৫০০টি এওও এযারফাভ এফং বতনটি বভশ্র এযারফাভ প্রওা ায়; বতবন ১৯ ম 

অকি ২০১৩ াট্রর ঢাওাট্রতআ মল বনঃশ্বা তযাক ওট্রযন। 
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অআবযন ঔানঃ বফবি ভানফাবধওায ওবভ ব। বতবন ১৯৫৬ াট্ররয ২৪ ম বডট্রম্বয ঢাওায় চন্ গ্রণ ওট্রযন। বতবন যাভট্রনবি 

আন্টাযন্যানার-এয ৭ভ মট্রক্রটাযী মচনাট্রযর বাট্রফ দাবয়ত্ব ারন ওট্রযট্রঙন। ২০১১ াট্রর বতবন মযাভ বববত্তও আন্টাযন্যানার 

মডবল্যাট্রভন্ট যগ্যানাআট্রচন এয ডাআট্রযটয মচনাট্রযর ভট্রনানীত ন। 

পচলুয যভান ঔানঃ বফশ্ব বফখ্যাত স্থবত এপ অয ঔান ১৯২৯ াট্ররয ৩যা এবপ্রর ঢাওায় চন্গ্রণ ওট্রযন। ঢাওায 

অানঈল্লা আবঞ্জবনয়াবযং ওট্ররট্রচ প্রট্রওৌর বফদ্যা ধ্যয়ন মট্রল বৃবত্ত বনট্রয় অট্রভবযওা মান। ফহুতর বফবি বফন বনভাট্রণ বয মক্ষট্রত্র 

বতবন নতুন ধযট্রনয বডচাআন  প্রভেবক্ত ঈদ্ভাফন ওট্রযন। বতবন অট্রভবযওায বওাট্রকা ট্রয ফবস্থত Willis tower (Sears tower) 

এয স্থবত মা ফহুওার পৃবথফীয ট্রফ বাচ্চ বফন বাট্রফ বযবঘত বঙর। এঙাড়া এওত তরা বফবি John Hancock মন্টায, মৌবদ 

অযট্রফয মচদ্দায ি টাবভ বনার, ফাদা অব্দুর অবচচ আঈবনবাব বটি প্রভূবত বফখ্যাত স্থানায স্থবত। ২৭ ভাঘ ব ১৯৮২ তাবযট্রঔ বতবন 

মৌবদ অযট্রফ ভতুযফযণ ওট্রযন। ঢাওায় চন্ না ট্রর অট্রযা ট্রনও কৃবতভান পুরুল ঢাওায আবতাট্রয ট্রঙ্গ চবড়ট্রয় অট্রঙন।  মমভন 

ভযভী ওণ্ঠবল্পী অব্দুর অরীভ, বায়াআয়া কাট্রনয বফখ্যাত বল্পী অব্বাঈবদ্দন, ফহুবালাবফদ ডঃ ভৄম্মদ ীদুল্লা, প্রবে মরঔও  

দাফারু ডঃ ওাচী মভাতাায মাট্রন প্রভৄঔ স্মযণীয় ব্যবক্তট্রত্বয মল ঠঁআ ট্রয়ট্রঙ ঢাওায ভাটিট্রতআ।  

১.২৫  চনট্রকাবষ্ঠয প্রধান মা ভঃ 

 ঘাকুযী ৩১.৪৯%, ব্যফা ২৩.৮%, বযফন ৮.৫৩%, কৃবল ৭.৬২%, কৃবল শ্রবভও ৪.৪১%, বল্প ১.৮৭%, ফাড়ীবাড়া 

২.২৩%, বনভাণ ব শ্রবভও ২.৭৬%, কৃবল শ্রবভও ২.৭১%, ন্যান্য ১৫.৩%।  

১.২৬  প্রধান কৃবল পরঃ 

ফতবভাট্রন ভানকয এরাওায় মতভন কৃবল চবভ মনআ বফধায় ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য বযভাট্রণ কৃবল পর চট্রন্ না। তট্রফ পূট্রফ ব ভানকযীয 

মওান মওান ংট্র এঔাট্রন ধান, অলু, ডার, মঁয়াচ, যসুন, বঘনা ফাদাভ, অদা, াও-ফবচআতযাবদ ঈৎন্ন ট্রতা।  

 

১.২৭   প্রধান পরপরাবদঃ 

 অভ, ওঁঠার, ওরা, মঁট্র, চরাআ, ওাভযাঙ্গা, কুর, ময়াযা, তযভৄচ। 

১.২৮   মমাকাট্রমাক ব্যফস্থাঃ 

 ঢাওা ভানকট্রয াওা যাস্তা প্রায় ১৮৪৪ বওবভ, অধা-াওা যাস্তা ৩৪০ বওবভ। মযরথ ২০ বওবভ। ট্রযয ট্রধ বট্রওয মফী 

এরাওায় যাবয ফা াবব বট্রয সুবফধা মনআ। প্রধান ওট্রয়ওটি ড়ও ব্যতীত মফীযবাক যাস্তায চীণ বদা এফং মানচট ঢাওায নকযীয 

বনতয বনভবত্তও দৃশ্য। ঢাওা বযওায য নাট্রভ খ্যাত। ঠিও বযংখ্যান না থাওট্রর ধাযণা ওযা য় ঢাওায় প্রায় াট্রড় ঘায রক্ষ 

বযওা প্রবতবদন ঘরাঘর ওট্রয।  

১.২৯  প্রধান প্রধান মমাকাট্রমাক মওন্দ্রঃ 

 াচারার অন্তচবাবতও বফভানফন্দযঃ ঢাওায় ফবস্থত মদট্রয প্রধান  বৃত্তভ বফভানফন্দয। বফট্রশ্বয বধওাং প্রধান এয়ায 

রাআট্রন্পয বফভান এঔাট্রন মাতায়াত ওট্রয থাট্রও। মাত্রী বযফন ঙাড়া ভারাভার বযফট্রনয চন্য ওাট্রক বা বফভান এঔাট্রন ফতযণ ওট্রয 

থাট্রও। মদট্রয বযন্তট্রয বফববন্ন মচরায় মাতায়াট্রতয চন্য ওভরাপুয মযরট্রয় মস্টন, দযখাট রঞ্চ টাবভ বনার, াট্রয়দাফাদ ফা টাবভ বনার, 

কাফতরী ফা টাবভ বনার  ভাঔারী ফা টাবভ বনার গুরুত্বপূণ ব ভূবভওা ারন ওট্রয। 
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াচারার অন্তচবাবতও বফভান ফন্দযঃ মদট্রয প্রধান বফভান ফন্দয  

 

১.৩০  বফলুপ্ত ফা বফলুপ্তপ্রায় নাতন ফানঃ  

 পুযট্রনা ঢাওায ঐবতয ারবও, করু  মখাড়ায কাড়ী, কয়না মনৌওা, ার্ম্ান মনৌওা আতযাবদ এঔন বফলুবপ্তয ট্রথ । দযখাট, 

ফঙ্গফাচায, ঘানঔঁযপুর প্রভৃবত এরাওায় এঔন বওছু মখাড়ায কাবড় মঘাট্রঔ ট্রড়।  

১.৩১  বল্প  ওর ওাযঔানাঃ 

 কাট্রভ বন্ট বল্প, াটওর, ওাট্রড়য ওর, বযাবভও আোবেচ, মফবাট্রযচ আোবেচ, জুতায ওাযঔানা, বপ্রবন্টং এে ডাআং 

পযাটযী, োন্পপযভায আোবেচ, ট্রটাট্রভাফাআর আোবেচ, বফস্কুট এে মব্রড পযাটযী, পাভ বাবঈটিওযার আোবেচ, াফান ওাযঔানা, আট্রটয 

বাটা, মআন্ট ওাযঔানা, মওার্ল্ মস্টাট্রযচ, ট্রয়বর্ল্ং,  বভর, ওট্রভটিওস্ াভগ্রী ঈৎাদন বল্প, ফযপ ওর, অটা-ভয়দা ওর, স্টীর 

য়াও ব, আট্ররক্ট্রবনও যঞ্জাভাবদ বতযীয ওাযঔানা আতযাবদ, ভৎস্য প্রবক্রয়াচাতওযণ বল্প, ধানওর, ওযাতওর, ঙাাঔানা, ফরট্রন, 

বরবথন  রঞ্চ বতযীয ওাযঔানা আতযাবদ। এ ঙাড়া ঢাওায নফাফপুয, মধারাআঔার, ফংার, সুত্রাপুয, বচবঞ্জযা প্রভূবত স্থাট্রন ক্ষুদ্র মন্ত্রাং 

বতযীয ট্রনও ওাযঔানা যট্রয়ট্রঙ। 

 কুটিয বল্পঃ 

তঁত, ওঁা  বতর, মরাআ ওাচ, ফঁ  মফট্রতয ওাচ, স্বণ বওায, ওাভায, ওাট্রঠয ওাচ, স্তবল্প  আতযাবদ। এও ভয় ঢাওায 

ভবরন বল্প াযা বফট্রশ্ব বফখ্যাত বঙর। বওন্তু উবন তট্রওয ভাছাভাবছ ভয় এ বল্প ফন্ধ ট্রয় মায়। ফতবভাট্রন বভযপুয এরাওায় মফনাযী  

চাভদানী বতযী ট্রচ্ছ মাট্রও ভবরট্রনয ঈত্তযসূযী বট্রট্রফ বফট্রফঘনা ওযা য়।  

১.৩২ াট ফাচায  মভরাঃ 

 য এরাওায ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য াটগুবর ট্ররা কাফতরী করুয াট (বভযপুয), ারুবরয়া াট (ট্রডভযা) প্রভৃবত। বৃত্তয ঢাওায ধাভযাআ, 

শ্রীযাভপুয, ওারাভপুয (ধাভযাআ), চয়াড়া, ওাবতবওপুয, মদাায, মভঘুরা (ট্রদাায) াট ঈট্রল্লখ্য। 

ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য ফাচাযঃ 
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ওাযয়ান ফাচায ঢাওায ফট্রঘট্রয় ফড় বওট্রঘন ভাট্রওবট। এঔাট্রন ফড় ফড় অড়ট্রত ভাঙ  াও ফবচ বফববন্ন প্রওায ণ্য 

াআওাযী দাট্রভ বফক্রয় য়। ন্যান্য ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য ফাচাট্রযয ভট্রধ্য যট্রয়ট্রঙ ওাপ্তান ফাচায, য়াআচখাট ফাচায, ঘও ফাচায, তঁবত ফাচায, 

নয়া ফাচায, নাবচযা ফাচায, ফাংরা ফাচায, ফাবু ফাচায, মভৌরবী ফাচায, ফনানী ফাচায, শ্যাভ ফাচায, যাট্রয়য ফাচায, ববদ্দও ফাচায, 

মায়াযীখাট ফাচায। 

 

১.৩৩ ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য ভাট্রওবট  বং মন্টাযঃ 

ঢাওা বনঈ ভাট্রওবট, ফসুন্ধযা বং ওভট্রপ্লক্স, যাা প্লাচা, বভযপুয বং ভর, ওনওড ব টুআন টায়ায, বফ,ব,এ ওবর্ম্ঈটায 

বটি, বংও বটি বং ভর, আিবান প্লাচা, ফায়তুর মভাওাযযভ সুায ভাট্রওবট, গুরান ভাট্রওবট, ীয আয়াট্রভনী ভাট্রওবট, অবচচ সুায 

ভাট্রওবট, এবরপযান্ট মযাড, ফঙ্গ ফাচায, মভৌঘাও, ধানভবে ওা ব ভাট্রওবট, কাঈবঙয়া ভাট্রওবট, যাচধানী সুায ভাট্রওবট, আওফার মন্টায, 

বডবব ভাট্রওবট, এ বফ ব বং ওভট্রপ্লক্স, মচান ট্রয়ন্ট, ভাওট প্লাচা, নথ ব টায়ায, রট্রয়র ভাট্রওবট, যাআট্রপর স্কয়ায আতযাবদ। 

ম্প্রবত ঘালু য়া মভৄনা বপঈঘায াওব (৪ বভবরয়ন স্কয়ায বপট) পৃবথফীয ন্যতভ বৃত্তভ বং মন্টায। ঢাওা ট্রযয ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য 

মঘআন  এয ভট্রধ্য যট্রয়ট্রঙ স্বপ্ন, অড়ং, অট্রকাযা, বভনা ফাচায, নন্দন, ব,বওঈ,এ। 

ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য মভরাঃ  

অন্তচবাবতও ফাবণচয মভরা, একুট্র ফআ মভরা, ঘারু –ওারু বল্প মভরা, যভনায বফাঔী মভরা ঢাওা ভানকট্রযয ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য 

মভরা।  

 

১.৩৪  ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য মাট্রটরঃ 

প্যান প্যাট্রবপও মানাযকঁ মাট্রটর, রুী ফাংরা (ঢাওা মযাটন মাট্রটর), পূফ বাণী মাট্রটর, সুন্দযফন মাট্রটর, য যাবডন 

মাট্রটর, মাট্রটর ট্রয়বস্টন আতযাবদ ঢাওায ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য মাট্রটর।  

১.৩৫ প্রধান যপ্তানী দ্রব্যঃ 

মযবডট্রভড কাট্রভ বন্ট, লধ, ওট্রভটিও াভগ্রী,াও-ফবচ, ওরা, ওঁঠার, বঘনা ফাদাভ, নাবযট্রওর,  আট্ররওেবনক্স, আট্ররক্ট্রবেও 

বচবনলত্র, আতযাবদ। 

১.৩৬ এন বচ  ওাম বক্রভঃ 

গ্রাভীণ ব্যাংও, ব্র্যাও, মওয়ায, অা, ওাবযতা, কণস্বাস্থয মওন্দ্র, বববডবফ, প্রবওা, ববড, এট্রদ, ভবিত চনওল্যাণ মওন্দ্র, 

বশু ল্লী, স্ববনব বয ফাংরাট্রদ, য়ার্ল্ব ববন, ঈন্নয়ন ভিয় আতযাবদ এনবচ ভৄট্রয  ওাম বক্রভ মঘাট্রঔ ট্রড়। 

১.৩৭ স্বাস্থয মফা মওন্দ্রঃ  

ঢাওায় যওাযী াাতার  ১৫টি,  মফযওাযী াাতার  বক্লবনও প্রায় ২২৫টি । ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য যওাযী াাতাট্ররয ভট্রধ্য 

যট্রয়ট্রঙঃ  

০১।  ফঙ্গফন্ধুট্রঔ ভৄবচফ মভবডট্রওর বফশ্ববফদ্যারয় াাতার- াফাক, ঢাওা। 

০২। ঢাওা মভবডট্রওর ওট্ররচ াাতার- রাী, ঢাওা। 

০৩। স্যায বরভৄল্লা মভবডট্রওর ওট্ররচ  াাতার, বভটট্রপাট ব, ঢাওা। 

০৪। ীদ মাযায়াদী মভবডট্রওর ওট্ররচ াাতার-মট্রযফাংরানকয, ঢাওা। 

০৫। চাতীয় বওডনী আনবিটিঈট এফং াাতার- মট্রযফাংরানকয, ঢাওা। 

০৬। চাতীয় ওযান্পায কট্রফলণা আনবিটিঈট এফং াাতার- ওযান্টনট্রভন্ট, ভাঔারী। 
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০৭। ঢাওা বশু াাতার- মট্রয ফাংরা নকয,ঢাওা। 

০৮।  চাতীয় ট্রথ বাট্রবডও াাতার (ঙ্গু াাতার)-মট্রয -ফাংরানকয, ঢাওা। 

০৯। চাতীয় হ্নদ মযাক আনবিটিঈট  াাতার- মট্রয-ফাংরানকয, ঢাওা। 

১০। চাতীয় ঘক্ষু বফজ্ঞান আনবিটিঈট  াাতার- মট্রযফাংরানকয, ঢাওা। 

১১। চাতীয় ভানবও  স্বাস্থয আনবিটিঈট  াাতার- মট্রযফাংরানকয, ঢাওা। 

১২। বওডনী পাঈট্রেন ফাংরাট্রদ- ল্লফী, মওন-২, বভযপুয, ঢাওা। 

১৩। ঢাওা ভানকয মচনাট্রযর াাতার- ফংার, নয়াফাচায, ঢাওা। 

১৪। যওাযী আঈনানী য়ুট্রফ ববদও মভবডট্রওরওট্ররচ  াাতার- ওাপরুর, ঢাওা। 

১৫। অআববডবডঅযবফ-  ভাঔারী, ঢাওা।  

 

১.৩৮ ঢাওা ট্রয প্রায় দুআতাবধও মফযওাযী াাতার  বক্লবনও যট্রয়ট্রঙ। এয ভট্রধ্য ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য বঘবওৎা প্রবতষ্ঠানগুবর ট্ররাঃ  

০১। ফাযট্রডভ মচনাট্রযর াাতার-াফাক, ঢাওা। 

০২।  স্কয়ায াাতার, গ্রীণট্রযাড, ঢাওা। 

০৩। এযাট্রাট্ররা াাতার, ফসুন্ধযা অফাবও এরাওা, ঢাওা। 

০৪। আঈনাআট্রটড াাতার, গুরান-২, ঢাওা। 

০৫। ভবযতা াাতার,  গ্রীণট্রযাড, ঢাওা। 

০৬। মভট্রোবরটন মভবডট্রওর মন্টায, ভাঔারী, ঢাওা। 

০৭। বরপযাবভবর মযডবক্রট্রন্ট মভবডট্রওর ওট্ররচ  াাতার, আস্কাটন কাট্রড বন মযাড, ঢাওা। 

০৮। ফাংরাট্রদ মভবডওট্রর, ধানভবে,ঢাওা। 

০৯। আফট্রনবনা  াাতার, াত ভবচদ মযাড, ধানভবে,ঢাওা। 

১০।  আরাভী ব্যাংও মন্টার াাতার, ওাওযাআর, ঢাওা। 

১১।  আিট্রয়ি মভবডট্রওর ওট্ররচ াাতার ,তুযাক, ঢাওা।  

 

১.৩৯ ওফযস্থানঃ  

জুযাআন ওফযস্থান,  অবচভপুয মকাযস্থান, ফনানী ওফযস্থান,  বুবেচীবফ ওফযস্থান, মাত্রাফাড়ী ওফযস্থান  এফং নাবযন্দায 

বক্রবিয়ান ওফযস্থান ঈট্রল্লঔট্রমাগ্য।  
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বিতীয় ধ্যায় 

ভূবভ চবয বফলয়াবদ 

 
২.  পূফ বফতী চবয ওাম বক্রট্রভয বফফযণঃ 

২.১  টভূবভঃ  

প্রাঘীনওাট্রর এ ঈভাট্রদট্র ভূবভ যাচস্বআ বঙর যাচওীয় অট্রয়য প্রধান ঈৎ। প্রাঘীন বন্দু  মফৌে অভট্রর াধাযণতঃ 

ঈৎাবদত পট্ররয এও তৃতীয়াং ঔাচনা বট্রট্রফ যওাযী মওালাকাট্রয চভা বদট্রত ট্রতা। ভৄবরভ ানাভট্রর ঔাচনায ায হ্রা ওট্রয 

এও লষ্ঠাংট্র বনধ বাযণ ওযা য়। অপকান াও ম্রাট মযা (১৫৪০-৪৫) যাচস্ব প্রাট্রনয এওটি গুরুত্বপূণ ব বফলয় বট্রট্রফ কৃবলচীফী 

ভানুট্রলয াট্রথ যাবয ংট্রমাক যক্ষা ওযা প্রট্রয়াচন ভট্রন ওট্রযন। মচন্য বতবন এওটি নুতন ভূবভ যাচস্ব বনধ বাযণ েবত ঘালু ওট্রযন। এ 

েবতট্রত প্রবত ফঙয চবভয ঈৎাবদওা বক্তয বফঘাট্রয ঈত্তভ, ভধ্যভ  বনকৃি ভাট্রনয চবভ চবয ওট্রয ঈৎন্ন পট্ররয বযভাণ বনধ বাযণ 

এফং কড় ঈৎাদনট্রও ম এরাওায ঘালাফাদট্রমাগ্য চবভয ঈৎাবদওা বক্ত ধট্রয এও-তৃতীয়াং পর যাচস্ব বট্রট্রফ ধাম ব ওযা ট্রতা। 

মভাকর ম্রাট অওফয (১৫৫-১৬০৫ বিঃ) তঁয ভন্ত্রী যাচা মটাডযভট্ররয যাভ ব নুমায়ী ভূবভ ব্যফস্থানায় ব্যাও বযফতবন 

অট্রনন।  ভূবভ চবয  বযভাণ বনধ বাযট্রণয ভাধ্যট্রভ গ্রাভ ম বাট্রয় াট্রটায়াযী স্বত্ববরব ংযক্ষণ  ঔাচনা অদায় ওযট্রতন। যকনা 

ম বাট্রয় যাচস্ব প্রাট্রনয বফলয়াবদ বযঘারনা ওযট্রতন এওচন ওানুনট্রকা। যফতীট্রত নফাফ ভৄব বদ কুবর ঔান ওট্রঠায যাচস্ব নীবত 

ফরম্বন ওট্রযন এফং চবভদাযী প্রথা ঘালু ওট্রযন মা এওটি ভূববচাততট্রন্ত্রয চন্ মদয়। ১৭৫৭ বিস্টাট্রে রাীয ভেট্রে আংট্রযচট্রদয ওাট্রঙ 

নফাফ বযাচঈট্রদ্দৌরায মাঘনীয় যাচট্রয়য য বাযতীয় ঈভাট্রদট্র বিত ান ব্যফস্থা ঘালু য়। ১৭৬৫ াট্রর মদয়ানী রাব ওট্রয 

আংট্রযচ াওকণ যাচননবতও  যাচস্ব বফলট্রয় বযপূণ ব বনয়ন্ত্রণ প্রবতষ্ঠায রট্রক্ষয যাচস্ব নীবত নুতনবাট্রফ মঢট্রর াচায়। য়াট্রযন মবিং 

কবণ বয মচনাট্রযর বট্রট্রফ দাবয়ত্ব মনয়ায য যাচস্ব ব্যফস্থানায় বযফতবন অট্রনন এফং ১৭৭২-১৭৭৭ ার ম বন্ত ঁঘারা ফট্রন্দাফস্ত (৫ 

ফঙয মভয়াট্রদ ফট্রন্দাফট্রস্তয ব্যফস্থা) ঘালু ওট্রযন। যফতীট্রত ১৭৯০ াট্রর এটি দারা ফট্রন্দাফট্রস্তরুান্তবযত য়। রড ব ওণ বয়াবর ১৭৯৩ 

াট্রর ফট্রন্দাফস্তট্রও বঘযস্থায়ী রুদান ওট্রযন। এ ফট্রন্দাফট্রস্তয ভাধ্যট্রভ চবভদাযকণ স্থায়ী ভাবরও এফং প্রকৃত ভূবভ ভাবরও স্থায়ী ঘালী 

বাট্রফ কণ্য য়। তঔন চবভদাযকণ তাট্রদয আচ্ছাভত ঔাচনা অদায় ওযত এফং ঔাচনা নাদাট্রয় দবযদ্র প্রচাট্রদয ঈয নানারু াযীবযও 

বনম বাতন ঘারাত। চবভদাযট্রদয এট্রন তযাঘাট্রয বতষ্ঠ ট্রয় থ বননবতওবাট্রফ ঙ্গু, বনীবড়ত প্রচাকণ বফববন্ন স্থাট্রন চবভদাযট্রদয বফরুট্রে 

বফট্রদ্রা মখালণা ওট্রয। াচী যীয়ত ঈল্যা, পবওয ভচনু া, বততুভীয প্রভৄঔ  এ ফ বফট্রদ্রাট্র মনতৃত্ব মদন। এওর বফট্রদ্রা আংট্রযচট্রদয 

মট্রথি বফঘবরত ওট্রয মতাট্রর। এয পট্রর আংট্রযচ যওায ১৮৫৯ ট্রন মযন্ট এযাট া ওট্রয চবভদায  প্রচায ভট্রধ্য সু-র্ম্ওব স্থাট্রনয 

মঘিা ওট্রয। ভূবভয মভৌচা নওা প্রস্তুট্রতয রট্রক্ষয এফং ভূবভ বঘবহ্নতওযণ  বফট্রযাধ বনস্পবত্তওট্রল্প ১৮৭৫ ট্রন মফঙ্গর াট্রব ব এযাট া 

ওযা য়। মযন্ট এযাট া ওযায় এওবদট্রও মমভন চবভদাট্রযযা ন্তুি য় ন্যবদট্রও অআনটি ঠিওবাট্রফ ফাস্তফায়ন না ওযায় প্রচাযা 

ক্ষুব্ধ য়। এভতাফস্থায় যওায ১৮৭৯ বিস্টাট্রে মযন্ট ওবভন কঠন ওট্রযন। এআ ওবভন প্রচাট্রদয বধওাট্রযয স্বীকৃবত বদট্রয় প্রচাস্বত্ব 

অআন প্রণয়ট্রনয সুাবয ওট্রযন। যফতীট্রত ওবভট্রনয বযট্রাট্রট বয ঈয বববত্ত ওট্রযআ ১৮৮৫ াট্রর বৃটি যওায ফঙ্গীয় প্রচাস্বত্ব অআন, 

১৮৮৫ চাযী ওট্রযন। 

২.২  থাওফাি  (Thak-bust)  চবযঃ 

 রড ব ওণ বয়াবর ওতৃবও ১৭৯৩ াট্রর বঘযস্থায়ী ফট্রন্দাফস্ত প্রথা ঘালুয য চবভদাযট্রদয চবভদাযীয ীভানা বনধ বাযট্রণয প্রট্রয়াচন 

য়। মচন্য ১৮৪৬-৭১ াট্ররয ভট্রধ্য বওছু বওছু চায়কায় ভূবভ বযভা ওযা য় এফং মভাটাভৄটি চবভদাযীয ীভানা বনধ বাযট্রণয প্রট্রঘিা 

মনয়া য়। এ চবয থাওফাি (Thak-bust)চবয বাট্রফ বযবঘত। এটি মওান বফজ্ঞান বববত্তও চবয নয়। 
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২.৩  যাচস্ব  চবয (Revenue Survey)   

থাওফাি াট্রব বট্রত প্রাপ্ত তট্রেয বববত্তট্রত চবভদাযী এরাওা বনধ বাযট্রণয চন্য ১৮৪৭-১৮৭৮ ন ম বন্ত ৪”=১ ভাআর মস্কট্রর এ 

চবয ওাচ র্ম্ন্ন ওযা য়। তঔনআ প্রথভফাট্রযয ভট্রতা এ মদট্র দক্ষ অবভন িাযা চবয র্ম্ন্ন য়।  তট্রফ এ চবয বঙর ংবক্ষপ্ত 

ধযট্রণয।  

২.৪  বএ  চবয (Cadastral Survey)                                         

 বএ চবযআ এট্রদট্র প্রথভ বফজ্ঞানবববত্তও ভূবভ চবয। ১৮৮৫ াট্রর ফঙ্গীয় প্রচাস্বত্ব অআন া য়ায য ভূবভট্রত 

প্রচাট্রদয বধওায স্বীকৃবত রাব ওট্রয। ফঙ্গীয়  প্রচাস্বত্ব অআট্রন ভূবভট্রত প্রচাট্রদয দঔরীস্বট্রত্বয স্বীকৃবত,ক্রয়-বফক্রয় মযবচট্র ট্রনয ভাধ্যট্রভ 

র্ম্ন্ন ওযা,ভূবভ চবযট্রয ভাধ্যট্রভ ভূবভয প্রকৃত নক্সা প্রস্তুত  তদানুমায়ী ভাবরওানায মযওড ব প্রস্তুত ওযা,ঠিওবাট্রফ ভূবভ যাচস্ব বনধ বাযণ 

ওযা আতযাবদ ন্তভ্য বক্ত ওযা য়। ফঙ্গীয় প্রচাস্বত্ব অআন, ১৮৮৫ এফং াট্রব ব এযাট, ১৮৭৫ এয বনয়ভ মভাতাট্রফও নক্সা  স্বত্ববরব প্রস্তুট্রতয 

বনবভট্রত্ত ফ ব প্রথভ ফতবভান ওক্সফাচায মচরায যাভৄ থানায় ১৮৮৮ াট্রর যীক্ষাভরওবাট্রফ এ চবয অযম্ভ য় এফং এয পরতায ঈয 

বববত্ত ওট্রয ১৮৮৯ াট্ররয ভাছাভাবছ ভট্রয় বৃত্তয ঘেগ্রাভ ঞ্চট্রর ভূবভ চবয ওাচ অযম্ভ য়। ম বায়ক্রট্রভ ন্যান্য এরাওায় এ চবয 

বফস্তৃবত রাব ওট্রয এফং ১৯৪০ াট্রর বদনাচপুয মচরায় এ চবয ওাচ র্ম্ন্ন ওযা য়। এআ চবযট্রয বফবি র বনবদ বি মস্কট্রর ব-৭০ 

বট্রট মভৌচায ীভানা যচবভন প্রবতটি ভূবভ ঔট্রেয বনখুতঁ বঘত্র ংওন। চবভয বযভাণ চবভয মশ্রণী, ঔাচনায বযভাণ, 

মবাকদঔরওাযী যায়ট্রতয মশ্রণী এফং তদানুমায়ী মযওড ব প্রস্তুত ওযা য়।  

এ ভয় বৃত্তয ফাংরায মম ওর মচরায় এ চবয বযঘাবরত য় তা বনম্নরুঃ 

ক্রঃ নং মচরায নাভ ভয়ওার মট্রটরট্রভন্ট বপাট্রযয নাভ 

১ ঘেগ্রাভ ১৮৮৮-৯৮ ব বচ যাট্রনর 

২ ফাট্রওযকঞ্জ ১৯০৪-০৬ মচ ব চযাও 

৩ পবযদপুয ১৯০৪-১৪ মচ ব চযাও 

৪ ভয়ভনবং ১৯০৮-১৯ এপ এ স্যাট্রওর 

৫ ঢাওা ১৯১০-১৭ এপ বড এট্রওাবর 

৬ যাচাী ১৭১২-২২ ডবিঈ এআঘ মনরন 

৭ মনায়াঔারী ১৯১৪-১৯ ডবিঈ এআঘ টভন 

৮ বত্রপুযা (কুবভল্লা) ১৯১৫-১৯ ডবিঈ এআঘ টভন 

৯ মট্রায ১৯২০-২৪ এভ এ মভাট্রভন 

১০ নদীয়া ১৯১৮-২৬ মচ এভ বপ্রঙ্গর 

১১ খুরনা ১৯২০-২৬ এর অয পৄওা 

১২ াফনা-ফগুড়া ১৯২০-২৯ ডনাে এপ ব মপযন 

১৩ ভারদ ১৯২৮-৩৫ ডনাে এপ ব মপযন 

১৪ যংপুয ১৯৩১-৩৮ এ ব াট ববর  

১৫ বদনাচপুয ১৯৩৪-৪০ এপ  মফর 

১৬ বট্ররট ১৯৫০-৬৪ এন অট্রভদ 

১৭ খুরনা (শুদৄ সুন্দযফন) ১৯৪০-৫০ এ এ ভবচদ  এফং এভ ও 
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২.৫  এএ চবযঃ    

    ১৭৯৩ াট্রর বঘযস্থায়ী ফট্রন্দাফস্ত প্রথা ঘালু ট্রর ঘালীযা চবভয ঈয বধওায াযায়। এআ ফট্রন্দাফট্রস্তয ভাধ্যট্রভ চবভদাযকণ চবভয 

স্থায়ী ভাবরও এফং প্রকৃত ভূবভ ভাবরও স্থায়ী ঘালী বট্রট্রফ কণ্য য়। চবভদাট্রযয আচ্ছাভত ঔাচনা অদায় এফং দবযদ্র প্রচাট্রদয ঈয 

নানারু বনম বাতন  তযাঘাট্রয বতষ্ঠ প্রচাকণ বফববন্ন স্থাট্রন চবভদাযট্রদয বফরুট্রে বফট্রদ্রা ওট্রয এফং চবভদাযী প্রথায বফট্ররা দাফী ওট্রয। 

এয পট্রর ১৯৩৮ াট্রর স্যায ফ্রাবন্প ফ্লাঈট্রডয মনতৃট্রত্ব এ বফলয় বোন্ত গ্রট্রণয চন্য মফঙ্গর ল্যাে মযট্রববনঈ ওবভন কঠিত য়। এ 

ওবভন াভবগ্রও ফস্থা বফট্রফঘনায় এট্রন চবভদাযী প্রথা বফট্ররা ওট্রয প্রচাট্রদয যাবয যওাট্রযয ধীট্রন বনট্রয় অায সুাবয ওট্রয। 

বফলয়টি চবভদাযট্রদয প্রবতকূট্রর য়ায় তাযা এয মখায বফট্রযাবধতা ওট্রয। প্রাট্রদবও যওায ১৯৪৪ াট্রর এ ংক্রান্ত এওটি প্রাবনও 

তদন্ত ওবভটি কঠন ওট্রয। তদন্ত ওবভটি স্যায ফ্রাবন্প ফ্লাঈট্রডয সুাবয ভেবক্তভেক্ত ভট্রন ওট্রযন এফং তা ভথ বন ওট্রয বযট্র বাট ম ওট্রয। 

ঈক্ত সুাবয এফং বযট্রাট্রট বয অট্ররাট্রও ১৯৪৭ াট্রর প্রাট্রদবও বযলট্রদ চবভদাযী প্রথা বফলুপ্ত ওট্রয প্রচাস্বত্ব অআন াট্রয বফর ঈত্থান 

ওযা য়। বওন্তু মদবফবাকচবনত বস্থয যাচননবতও বযবস্থবতয ওাযট্রণ এ বফর তঔন া ট্রয় চূড়ান্ত অআট্রন বযণত ট্রত াট্রযবন। 

১৯৫০ ট্রন পূফ বফঙ্গ অআন বযলট্রদ চবভদাযী বধগ্রণ  প্রচাস্বত্ব অআন বফর অওাট্রয ঈত্থাবত য় মা ১৯৫১ াট্ররয ২৮ নং অআন 

বাট্রফ া য়। এ অআট্রনয বফধানভট্রত চবভদাট্রযয স্থট্রর প্রচায ভাবরওানা স্বীওায ওট্রয তাট্রদয নুকূট্রর ১৯৫৬ ার ট্রত ভূবভ মযওড ব 

প্রস্তুত ওযায ওাচ অযম্ভ য়। মযওড ব প্রস্তুট্রতয এআ ওাচ ভাপ্ত য় ১৯৬৩ াট্রর। ১৯৫৬ ট্রত শুরু ট্রয় ১৯৬৩ ার ম বন্ত বযঘাবরত এআ 

চবযআ State Acquisition চবয ফা ংট্রক্ষট্র এ এ চবয নাট্রভ বযবঘত।এ চবযট্র ওবতয় ব্যবতক্রভ ঙাড়া বধওাং চায়কায় 

বএ নক্সা  মযওট্রড বয ঈয বববত্ত ওট্রয ওযার্ম্ স্থাট্রনয ভাধ্যট্রভ ঔবতয়ান প্রস্তুত ওযা য়। মওফরভাত্র বৃত্তয ফবযার  পবযদপুয 

মচরায মযওড ব ঙাাট্রনা য়। ন্যান্য ওর মচরায মযওড ব াট্রত মরঔা বাট্রফ মথট্রও মায়।  এ চবযট্র প্রবতটি ঔবতয়াট্রনয ভাত্র বতনটি 

ওব প্রস্তুত ওযা য়। স্তবরবঔত এ ঔবতয়ান ংযক্ষট্রণয ভস্যা থাওায় এফং মফী ওব না ওযায় মযওড ব চাবরয়াবতয সুট্রমাক সৃবি য়।  

২.৬  বট্ররট চবযঃ    

ফঙ্গীয় প্রচাস্বত্ব অআন, ১৮৮৫ এফং াট্রব ব এযাট, ১৮৭৫ এয বনয়ভ মভাতাট্রফও ফতবভান ফাংরাট্রদট্রয ফ এরাওায নক্সা  

স্বত্ববরব প্রস্তুত ওযা ট্রর বট্ররট মচরা বএ চবযট্রয অতাফবভূ বত বঙর। বট্ররট মচরায চন্য অরাদাবাট্রফ ১৯৩৬ বিস্টাট্রে 

বট্ররট প্রচাস্বত্ব অআন প্রণয়ন ওযা য় এফং ঈক্ত অআট্রনয ১১৭ ধাযাফট্রর ১৯৫০ াট্রর বএ চবয  বযঘারনা ওযা য়। এ ভয় 

থ বাৎ ১৯৫০ ট্রনয চবভদাযী বধগ্রণ  প্রচাস্বত্ব অআট্রনয ধীন এএ চবয ঘরাওাট্রর এ চবযট্রও ন্তভ্য বক্ত ওট্রয চবয  র্ম্ন্ন ওযা 

য়। এ ওাযট্রণ বৃত্তয বট্ররট মচরায় বএ এফং এএ চবযট্রয ঔবতয়ান  দাক এওআ। 

২.৭  বদয়াযা চবযঃ  

নদীভাতৃও ফাংরাট্রদট্রয নদী  ভদ্র (দবযয়া) ঈকূরফতী এরাওায় প্রবত ফঙয বাঙ্গট্রনয পট্রর মমভন বফপুর বযভাণ ভূবভ নদী 

ফা ভদ্রকট্রব ব বফরীন য়, মতভবন বফপুর বযভাণ ভূবভ নদী ফা ভদ্রকবব ট্রত মচট্রক ঈট্রঠ। এ প্রবক্রয়াট্রও বওবস্ত  য়বস্ত ফরা য়। চানা 

মায় বদয়াযা েটি দবযয়া ট্রত এট্রট্রঙ। নদী বওংফা ভদ্র (দবযয়া) ট্রত বওবস্ত  য়বস্ত য়া ভূবভয নক্সা স্বত্ববরব প্রস্তুবতয (নুতন 

থফা ারনাকাদ ওযা) ওাচ এ চবযট্র ট্রয় থাট্রও ফট্রর এ চবযট্রও বদয়াযা চবয ফরা য়। নদী ফা ভদ্র ট্রত মচট্রক ঈঠা ঘযভূবভ, 

বওংফা বাঙ্গট্রনয পট্রর ভূবভ ঔট্রেয ফাস্তফ ফস্থায মমভন বযফতবন খট্রট, মতভবন নক্সা  ভাবরওানা প্রঘবরত বফববন্ন অআন িাযা বযফবতবত 

ট্রয় থাট্রও। নুতন মচট্রক ঈঠা ঘযভূবভয ভাবরওানা, মভৌচা, থানা ীভানা আতযাবদ বনট্রয় বফফাদ বভভাংা এ ব্যফস্থাট্রও ারনাকাদ ওযায 

চন্য মচরা প্রাট্রনয ঘাবদায মপ্রবক্ষট্রত প্রবত ফঙয বফববন্ন এরাওায় ফাৎবযও বযওল্পনায অতায় বদয়াযা চবয ওাম ব র্ম্ন্ন ওযা 

য়। ঘযাঞ্চট্ররয ভূবভয অআনানুক ভাবরওানা, স্বত্ব-স্বাথ ব  বধওায ংযক্ষণ যাচস্ব বনধ বাযট্রণ ঈদ্ভূত নানাবফধ ভস্যা বনযনওট্রল্প বৃটি 

ানাভট্ররয বফববন্ন ভট্রয় মফ বওছু অআন প্রণয়ন ওযা য়। প্রকৃতবফঘাট্রয বদয়াযা চবয বএ চবয মথট্রও মফী প্রাঘীন। বৃটি 

ানাভট্রর প্রথভ বদ মফঙ্গর এলুববয়ন  ডাআলুববয়ন এযাট, ১৮৪৭ এয বফধান ফট্রর বওবস্ত  য়বস্ত ভূবভয স্বত্বাবধওায বনধ বাযণ এফং 
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তদানুমায়ী ভূবভ যাচস্ব বনধ বাযট্রণয রট্রক্ষয ১৮৬২ ট্রন সুন্দযফন এরাওায় ফ বপ্রথভ বদয়াযা চবয ওাচ অযম্ভ ওযা য়। ক্ষান্তট্রয বএ 

চবয অযম্ভ য় ১৮৮৮াট্রর। যা ীয় বধগ্রণ  প্রচাস্বত্ব অআন, ১৯৫০ এ বওবস্ত  য়বস্ত ভূবভয ব্যফস্থানায চন্য ৮৬  ৮৭ ধাযায 

বফধান প্রট্রমাচয য়ায় বদয়াযা চবযট্রয গুরুত্ব অট্রযা বৃবে মট্রয়ট্রঙ। ১৯৬৩ ট্রন ঢাওাট্রত বদয়াযা মট্রটরট্রভন্ট নাট্রভ স্থায়ী বপ স্থান 

ওট্রয মনায়াঔারী মচরায সুধাযাভ থানায় প্রথভ বদয়াযা চবয শুরু ওযা য় এফং ১৯৬৯ ট্রন এয চূড়ান্ত  প্রওানা মদয়া য়। নযবংদীট্রত 

এওটি বদয়াযা ওযার্ম্ বক্রয় অট্রঙ।এফ বপট্রয ভাধ্যট্রভ ফাংরাট্রদট্রয বফববন্ন ঞ্চট্রর (বৃত্তয ঢাওা, ফবযার, টুয়াঔারী, মনায়াঔারী, 

ঘেগ্রাভ, যাচাী আতযাবদ) বদয়াযা চবয  ব্যাত যট্রয়ট্রঙ।  

২.৮   অয এ চবযঃ    

১৯৫০ ট্রনয চবভদাযী বধগ্রণ  প্রচাস্বত্ব অআট্রনয বফধানভট্রত ১৯৫৬ ট্রত ১৯৬৩ ার ম বন্ত এএ চবয বযঘাবরত য়। 

এট্রত প্রধানতঃ ব এ নক্সা  মযওট্রড বয ঈয বববত্ত ওট্রয াট্রত বরট্রঔ বফববন্ন স্থাট্রন ওযার্ম্ স্থাট্রনয ভাধ্যট্রভ ঔবতয়ান প্রস্তুত ওযা য়। 

মযওড ব প্রস্তুবতয ভট্রয়আ এ চবযট্রয ঠিওতা বনট্রয় প্রশ্ন ঈত্থাবত য়। এ ওাযট্রণ তদানীন্তন যওায ১৯৫৯ াট্রর ভাভৄদ ওবভন এফং 

যফতীট্রত ১৯৬৩ াট্রর বয়দ মভায়াট্রিভ ঈবদ্দন মাট্রন ওবভন কঠন ওট্রয। এ ওবভন বফববন্ন স্থাট্রন প্রণীত এ এ মযওড ব যীক্ষা ওট্রয 

মফ বওছু ুটি-বফচুযবত রক্ষয ওট্রযন এফং তা ংট্রাধট্রনয চন্য সুাবয ওট্রযন। ংীদাযকট্রণয ং ঠিওবাট্রফ মযওড ব না ওযা, বফধ 

ংীদাট্রযয নাভ ফাদ ড়া, প্রচায চবভ ঔা ঔবতয়াট্রন এফং ঔাট্রয চবভ ব্যবক্তয নাট্রভ মযওড ব য়া, এও ভাবরট্রওয দাক ট্রন্যয নাট্রভ 

মযওড ব য়া প্রভৃবত গুরুতয ুটি ওবভন ঈদখাটন ওট্রযন। এ ওর ওাযট্রণ ওবভট্রনয সুাবয মভাতাট্রফও ১৯৬৫-৬৬ ন ট্রত 

ংট্রাধনী চবয ফা Rivisional Survey (RS) অযম্ভ ওযা য়। 

অয এ চবযভূক্ত এরাওায তে বনট্রম্ন ঈস্থান ওযা র। 

ক্রঃ নং এরাওায নাভ  অযট্রম্ভয ফঙয এ ম বন্ত গ্রকবত 

১. বৃত্তয যাচাী ঞ্চর ১৯৬৫-৬৬ ১৯৮৩ াট্রর ভাপ্ত ট্রয়ট্রঙ। 

২. বৃত্তয ঢাওা ঞ্চর ১৯৬৬-৬৭ ২০০২ াট্রর ভাপ্ত ট্রয়ট্রঙ। 

৩. বৃত্তয ঘেগ্রাভ ঞ্চর ১৯৭০-৭১ ১৯৯১ াট্রর ভাপ্ত ট্রয়ট্রঙ। 

৪. বৃত্তয াফনা ঞ্চর ১৯৭৫-৭৬ ২০০৫ াট্রর ভাপ্ত ট্রয়ট্রঙ। 

৫. বৃত্তয কুবিয়া ঞ্চর ১৯৭৫-৭৬ ১৯৯৫ াট্রর ভাপ্ত ট্রয়ট্রঙ। 

৬. বৃত্তয ভয়ভনবং ঞ্চর ১৯৭৯-৮০ ঘরভান যট্রয়ট্রঙ। 

 

২.৮.১   বৃত্তয ঢাওায ংট্রাধনী চবয (অয এ )ঃঃ 

 বৃত্তয ঢাওা মচরায ংট্রাধনী চবয ওাচ ১৯৬৬-৬৭ থ ব ফঙট্রয অযম্ভ ওযা য়। সূঘনা ট্রফ ব ংট্রাধনী চবযট্রয অতায় 

ঢাওা মচরায ধীন তদানীন্তন ০৬টি (ঢাওা দয, কাচীপুয, নাযায়নকঞ্জ, নযবংদী, ভাবনওকঞ্জ  ভৄবন্পকঞ্জ) ভকুভায মভাট ৪৭টি থানায 

৫২৫১টি মভৌচায ভূবভ চবযট্রয াবফ বও ওভ বসূঘী গ্রণ ওযা য়। যফতীট্রত বওবস্তচবনত ওাযট্রণ চবয নুভেক্ত য়ায় ঢাওা মচরায 

দয ভকুভায মদাায থানায ০৩টি, নাযায়নকঞ্জ ভকুভায বফট্রদ্যযফাচায থানায ১৩টি, অড়াআাচায থানায ০৫টি, ভাবনওকঞ্জ ভকুভায 

বযযাভপুয থানায ২৭টি মদৌরতপুয থানায ০৪টি, বফারয় থানায ০৯টি, ভৄবন্পকঞ্জ ভকুভায মরৌচং থানায ১০টি, বযাচবদঔান থানায 

০১টি, টঙ্গীফাড়ী থানায ০৮টি, শ্রীনকয থানায ০৭টি, দয থানায ০১টি, কচাবযয়া থানায ০৫টি  মভাট ৯৩টি মভৌচায ওাচ াবফ বও 

ওভ বসূঘী ট্রত ফাদ যাঔা য়। পট্রর মভাট ওভ বসূঘীভূক্ত মভৌচায ংখ্যা দাড়ায় ৫১৫৮টি। এ চবযট্র মভাট ০৬টি মচরায ৪৭টি থানায 

৫১৫৮টি মভৌচায ৫৪,৭২,৪৯২টি দাক, ১৬,২৩,১৯৩টি ঔবতয়ান  ৭,৮৪৪টি বট প্রস্তুত ওযা য়। ৩০বফবধট্রত বনষ্পবত্তকৃত অবত্ত মও 

ংখ্যা ৪,৭৬,৪৭৭টি এফং ৩১ বফবধট্রত বনষ্পবত্তকৃত অীর মও ংখ্যা বঙর ৩৫,৭৬৯টি। মকট্রচট বফজ্ঞবপ্ত নং ভূঃভঃা/২/মকঃবফঃ/ 
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৩/২০০১/৭৪১/১(৩), তাবযঔ ১০-১০-২০০২ আং চাযীয য ২০০২ াট্ররয ২৯ বডট্রম্বয ফ বট্রল ৭টি মভৌচায ববরঈভ স্তান্তট্রযয ভাধ্যট্রভ 

এআ ংট্রাধনী চবয ভাবপ্ত রাব ওট্রয। রক্ষযণীয় মম, অয এ চবয মমৌবক্তও ভয়ীভায ভট্রধ্য র্ম্ন্ন ওযা মায়বন। পট্রর ভূবভ 

ভাবরট্রওযা ওাংবঔত সুপর ান নাআ।  

২.৯  াফ বতয ঘেগ্রাভ চবযঃ 

 াফ বতয ঘেগ্রাভ এরাওায চন্য ১৮৮৫ াট্ররয ফঙ্গীয় প্রচাস্বত্ব অআন প্রট্রমাচয না থাওায় এ এরাওায় মওান ভূবভ চবয য়বন 

এফং পট্রর এ এরাওায মওান মভৌচা ম্যা ফা ঔবতয়ান মনআ। ফাংরাট্রদ যওায ১৯৮৪ াট্রর ভগ্র াফ বতয ঘেগ্রাভ এরাওা থ বাৎ 

যাঙ্গাভাটি, ফান্দযফন  ঔাকড়াঙবড় মচরায় ভূবভ চবযওযট্রণয চন্য ভূবভ ঔবতয়ান (াফ বতয ঘেগ্রাভ) ধ্যাট্রদ, ১৯৮৪ চাযী ওট্রযন। এয 

বফধান মভাতাট্রফও ১৯৮৫ াট্রর চবয অযম্ভ ওযা ট্রর াাড়ী চনট্রকাবষ্ঠয (ঈচাবত  অবদফাী) প্রফর বফট্রযাবধতায ওাযট্রণ এ 

চবয  ফন্ধ ট্রয় মায়।   

২.১০  মচানার চবযঃ   ভূবভ ংস্কায ওবভটিয সুাবযট্রয মপ্রবক্ষট্রত ১৯৮৪ াট্ররয ২৪ বডট্রম্বয তাবযট্রঔ াযা মদব্যাী ১৯৮৫-৮৬ 

ার ট্রত ায়ী মচানার মট্রটরট্রভন্ট বপ স্থান এফং প্রবতটি বৃত্তয মচরায় ২৮ চন ওভ বওতবা/ওভ বঘাযী এফং প্রবতটি ঈট্রচরায় ১৯ 

চন ওভ বওতবা/ওভ বঘাযী ভিট্রয় স্থায়ী চবয ওাঠাট্রভায অতায় ক্রভািট্রয় বপ স্থান ওট্রয ওাম বক্রভ বযঘারনায বোন্ত গ্রণ ওযা 

য়। তদানুমায়ী প্রথট্রভ ১০টি বৃত্তয মচরায মভাট ২০৯টি  ঈট্রচরায় চবয ওাচ অযম্ভ ওযা য়। 

মচানার চবযট্রয ারনাকাদ ফস্থাঃ 

ক্র নং এরাওায নাভ অযট্রম্ভয ফঙয এ ম বন্ত গ্রকবত ভন্তব্য 

১. বৃত্তয মট্রায ঞ্চর ১৯৮৫-৮৬ ঘরভান যট্রয়ট্রঙ  

২. বৃত্তয ফগুড়া ঞ্চর ১৯৮৫-৮৬ ঘরভান যট্রয়ট্রঙ  

৩. বৃত্তয পবযদপুয ঞ্চর ১৯৮৫-৮৬ ঘরভান যট্রয়ট্রঙ  

৪. বৃত্তয কুবভল্লা ঞ্চর ১৯৮৫-৮৬ ঘরভান যট্রয়ট্রঙ  

৫. বৃত্তয যংপুয ঞ্চর ১৯৮৬-৮৭ ঘরভান যট্রয়ট্রঙ  

৬. বৃত্তয টাংকাআর ঞ্চর ১৯৮৬-৮৭ ঘরভান যট্রয়ট্রঙ  

৭. বৃত্তয খুরনা ঞ্চর ১৯৮৬-৮৭ ঘরভান যট্রয়ট্রঙ  

৮. বৃত্তয মনায়াঔারী ঞ্চর ১৯৮৭-৮৮ ঘরভান যট্রয়ট্রঙ  

৯. বৃত্তয ফবযার ঞ্চর ১৯৮৭-৮৮ ঘরভান যট্রয়ট্রঙ ফতবভাট্রন ৫০% ঈট্রচরায়  ঘরভান যট্রয়ট্রঙ 

১০. বৃত্তয বট্ররট ঞ্চর ১৯৮৭-৮৮ ঘরভান যট্রয়ট্রঙ ফতবভাট্রন ৫০% ঈট্রচরায়  ঘরভান যট্রয়ট্রঙ 

  

ভূবভ ভন্ত্রণারট্রয়য ১৭-০৬-২০০৭ তাবযট্রঔয ভূঃভঃা-২ (চবয ংক্রান্ত)/৮-২০০৬-২৯৯ নং স্মাযট্রওয অট্রদট্র ফবি ০৯টি 

বৃত্তয মচরা মথা বদনাচপুয, চাভারপুয, টুয়াঔারী, ঢাওা, াফনা, ভয়ভনবং, কুবিয়া  ঘেগ্রাভ মচরায ২০০টি এফং বট্ররট  

ফবযার মচরায ফবি ৩৩টি মভাট ২৩৩টি ঈট্রচরায় অযম্ভ ওযায বনট্রদ বট্রয মপ্রবক্ষট্রত এ ওর ঞ্চট্রর মচানার বপ ঘালু ওযা 

ট্রয়ট্রঙ। ম বায়ক্রট্রভওর ঈট্রচরায় স্থায়ী বপ স্থাট্রনয ভাধ্যট্রভ ভূবভ চবয ওযা ট্রফ।তযন্ত ধীয কবতট্রত চবয ঘরায় ভূবভ 

ভাবরট্রওযা ওাংবঔত সুপর মথট্রও ফবঞ্চত ট্রচ্ছন।  

২.১১  নদী চবযঃ   ২০০২-২০০৩ থ বফঙট্রয ঢাওা, কাচীপুয, নাযায়কঞ্জ, ভৄবন্পকঞ্জ মচরায নদীংরগ্ন ২৭১ টি মভৌচায চবয ওাম বক্রভ 

কত ২০০২-০৩ থ বফঙট্রয শুরু ওযা য়। যফতীট্রত নদীয বযবচনার মটবযট্রটাবয বনধ বাযণ বফলট্রয় ভাভান্য সুপ্রীভ মওাট্রট বয াআট্রওাট ব 

বফবাট্রক ৩৫০৩/২০০০৯ নং যীট বটিন দাট্রয়য মায় ট্রটাফয , ২০০৯ ট্রত এ চবযট্রয ওর ওাম বক্রভস্থবকত যাঔা ট্রয়ট্রঙ।  
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২.১২  াবায চবযঃ   

২০০৫-০৬ থ ব ফঙয ট্রত াবায ঈট্রচরাধীন ১৭৯ টি মভৌচায চবয ওাচ শুরু য়। এয ভট্রধ্য ১০৭ টি মভৌচায ওাম বক্রভ 

ঘরভান অট্রঙ। ৭২ টি মভৌচায োব বা ব র্ম্ন্ন না য়ায় যফতী স্তট্রযয ওাম বক্রভ গ্রণ ওযা ম্ভফ য়বন। ১০৫ টি মভৌচায ভট্রধ্য ১০১টি 

মভৌচায চূড়ান্ত মঁঘ র্ম্ন্ন ট্রয়ট্রঙ। ফাওী ৪টি মভৌচা অীর স্তট্রয ঈন্নীত ট্রয়ট্রঙ। 

২.১৩   বডবচটার চবযঃ 

  প্রঘবরত নাতন েবতট্রত চবযট্রয বযফট্রতব অদৄবনও তে  মমাকাট্রমাক প্রভেবক্ত বনব বয ভূবভ চবয েবতট্রও বডবচটার ভূবভ 

চবয ফরা মায়। অদৄবনও বডবচটার মন্ত্রাবত মমভন, বচবএ, আটিএ, ওবর্ম্ঈটায/ য়াওব মস্টন, বপ্রন্টায, প্লটায, ম্যা, স্কযানায, 

বচবএ  ওযাডােযার ডাটা প্রট্রবং পটয়ায আতযাবদ ব্যফায ওট্রয মভৌচা ম্যা  ঔবতয়ান প্রস্তুত ওযাআ বডবচটার চবযট্রয ওাম ব 

েবত।   

 

 

 

 

 

২.১৪  াবায বডবচটার চবযঃ 

াবায ঈট্রচরায ৫টি মভৌচায় (অওযান, বচবঞ্জযা, ঔাকান, ওরভা  অঈওাড়া) কত ২০০০৮-০৯ থ বফঙট্রয এ চবয শুরু 

ওযা য়। এয ভট্রধ্য ৪টি মভৌচা চূড়ান্ত প্রওানায ট্রক্ষায় অট্রঙ। অঈওাড়া মভৌচা অবত্ত স্তট্রযয ওাম বক্রট্রভয ঈয ভাভান্য সুপ্রীভ 

মওাট্রট বয াআট্রওাট ব বফবাট্রক যীট বটিন দাট্রয়য য়ায ওাযট্রণ ঈক্ত মভৌচায ওাম বক্রভস্থবকত যট্রয়ট্রঙ। 

 

২.১৫  রা বডবচটার চবযঃ  

নযবংদী মচরায রা ঈট্রচরায ৪৮ টি মভৌচায কত ২০০৯-১০ থ বফঙট্রয এ চবয ওাচ শুরু ওযা য়। ফতবভাট্রন এ ওর 

মভৌচায ম্যা প্রট্রবং ভাপ্ত ট্রয়ট্রঙ। বডবচটার চবয বফলট্রয় মওান কাআডরাআন না থাওায় যফতী স্তয ভৄট্রয ওাচ ফন্ধ যট্রয়ট্রঙ।  

আটিএট্রভবনঃ নাতন েবতয বযফট্রতব এ মভবট্রন যাবয 

মওান বফন্দুয স্থানাংও (ক্ষাং, দ্রাবখভাং  ঈচ্চতা ) বনণ বয় ওযা মায়|  

বডবচটার ম্যা বতযীট্রত ব্যফায ওযা য়। 
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তৃতীয় ধ্যায় 

 

ঢাওা বটি চবযট্রয ংবক্ষপ্ত বফফযণ 

 

৩. এও নচট্রয ঢাওা বটি চবযঃ 

৩.১   ঘাট বঃ 

►ঢাওা মট্রটরট্রভট্রন্টয ধীন ঢাওা বটি ওাম বক্রভশুরু : ১৯৯৫-৯৬ ভাঠ মভৌসুট্রভ 

►থানায ংখ্যা      : ১৫টি 

►মভাট মভৌচায ংখ্যা     : ১৯১টি 

►বটি চবযট্রয াবফ বও ওভ বসূঘীভূক্ত মভৌচায ংখ্যা :  ১৯১টি 

►চূড়াভত বাট্রফ াবফ বও ওভ বসূঘীভূক্ত মভৌচা ংখ্যা  : ১৯১টি 

►াবফ বও ওভ বসূঘীভূক্ত মভৌচাভট্রয মভাট এবযয়া   : ১৩৪.৯৫ ফক ব ভাআর 

►মভাট ঔবতয়ান ংখ্যা    : ৪,৪১,৪০৬টি 

►মভাট বট ংখ্যা     : ৪০৯১টি 

►মভাট দাক ংখ্যা     : ৪,৭১,০৬০টি 

►৩০ বফবধট্রত বনষ্পবত্তকৃত মভাট অবত্ত মওট্রয ংখ্যা : ২,২৩,৬৭৪টি 

►৩১ বফবধট্রত বনষ্পবত্তকৃত মভাট অীর মওট্রয ংখ্যা : ৯২,৮০৪টি 

►ববরঈভ ফঁধাআয বযভাণ    : ১৯১ মভৌচায ১৩৬২২টি 

►স্তান্তযকৃত ববরঈট্রভয বযভাণ   : ১৯১ মভৌচায ১৩৬২২টি 

►চূড়ান্ত প্রওানা, মকট্রচট বফজ্ঞবপ্ত  ববরঈভ স্তান্তট্রযয তাবরওা বনম্নরুঃ 

 

 

৩.২    ঢাওা বটি চবযট্রয অতাভূক্ত ১৯১ মভৌচায ার নাকাদ তে 

ক্র 

নং 

মভৌচায নাভ মচ,এ

র নং 

থানা চূড়ান্ত প্রওানাওার মকমচট বফজ্ঞবপ্ত নম্বয মচরা 

প্রাট্রওয 

বপট্র মপ্রযণ 
অযম্ভ ভাপ্ত 

০১ পামতভা নকয ০২ ওযান্টনট্রভন্ট ১১-৯-০২ ১৬-১০-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

০২ মঔাঔানা ১০ ওযান্টনট্রভন্ট ১১-৯-০২ ১৬-১০-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

০৩ যাবদয়া ০৭ ঈত্তযা ১১-৯-০২ ১৬-১০-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

০৪ রাবয়া ২১ ঈত্তযা ১১-৯-০২ ১৬-১০-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

০৫ বননী ২৩ ঈত্তযা ১১-৯-০২ ১৬-১০-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২১/০৭/০৫ 
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ক্র 

নং 

মভৌচায নাভ মচ,এ

র নং 

থানা চূড়ান্ত প্রওানাওার মকমচট বফজ্ঞবপ্ত নম্বয মচরা 

প্রাট্রওয 

বপট্র মপ্রযণ 
অযম্ভ ভাপ্ত 

০৬ বরভৄল্লাফাদ ০৬ যভনা ১১-৯-০২ ১৬-১০-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

০৭ মঢরনা ০৬ গুরান ১১-৯-০২ ১৬-১০-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬নং মকট্রচট, 

তাং-২৪/৬/২০০৪বিঃ  

২৬/০৯/০৭ 

০৮ াভাআয ১৬ গুরান ১১-৯-০২ ১৬-১০-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

০৯ মঙাটাময়ও ১৪ বভযপুয ১১-৯-০২ ১৬-১০-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

১০ বযযাভপুয ১০ বভযপুয ১১-৯-০২ ১৬-১০-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

১১ মভবন্দপুয ১২ মডভযা ১১-৯-০২ ১৬-১০-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

১২ পূফ ব দূক বাপুয ১০ মডভযা ১১-৯-০২ ১৬-১০-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

১৩ বিভ দূক বাপুয ০৭ মডভযা ১১-৯-০২ ১৬-১০-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

১৪ অনন্দনকয ১১ বভযপুয ৭-১০-০২ ১৩-১১-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

১৫ ভযভফাড়ী ০১ বভযপুয ৭-১০-০২ ১৩-১১-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

১৬ বিভ ওান্দয ০৯ বভযপুয ৭-১০-০২ ১৩-১১-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

১৭ পূফ ব ওান্দয ০৬ বভযপুয ৭-১০-০২ ১৩-১১-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

১৮ ভারুর ০৭ ল্লফী ৭-১০-০২ ১৩-১১-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

১৯ অগুন্দা ২১ ল্লফী ৭-১০-০২ ১৩-১১-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

২০ মারপুয ০১ ওযান্টনট্রভন্ট ৭-১০-০২ ১৩-১১-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

২১ মঙাট ভকফাচায ০৮ ওযান্টনট্রভন্ট ৭-১০-০২ ১৩-১১-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

২২ মঙাট রাবয়া ৩০ ঈত্তযা ৭-১০-০২ ১৩-১১-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

২৩ বননীঘও ২৪ ঈত্তযা ৭-১০-০২ ১৩-১১-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

২৪ অশুবতয়া ০২ ঈত্তযা ৭-১০-০২ ১৩-১১-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

২৫ মডভযা ১৪ মডভযা ৭-১০-০২ ১৩-১১-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

২৬ মঙাট বওাযীট্রটারা ০৬ ধানভবে ৭-১০-০২ ১৩-১১-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

২৭ ফীযফন্দ ওাঙড়া ০৮ ধানভবে ৭-১০-০২ ১৩-১১-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

২৮ নয়ামঔারা ২২ ঈত্তযা ৩১-১০-০২ ০৯-১২-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

২৯ অনুর ১৮ ঈত্তযা ৩১-১০-০২ ০৯-১২-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৩০ মভৌায ১৭ ঈত্তযা ৩১-১০-০২ ০৯-১২-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২১/০৭/০৫ 
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প্রাট্রওয 

বপট্র মপ্রযণ 
অযম্ভ ভাপ্ত 

৩১ স্দানখাটা ৩১ ঈত্তযা ৩১-১০-০২ ০৯-১২-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৩২ বাটুবরয়া ০৪ ঈত্তযা ৩১-১০-০২ ০৯-১২-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৩৩ মঙাট বদয়াফাড়ী ০৪ বভযপুয ৩১-১০-০২ ০৯-১২-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

৩৪ নফামফযফাক ০২ বভযপুয ৩১-১০-০২ ০৯-১২-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

৩৫ এনাময়তকঞ্জ ০২ রারফাক ৩১-১০-০২ ০৯-১২-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৩৬ ঠুরঠুবরয়া ০১ মডভযা ৩১-১০-০২ ০৯-১২-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৩৭ ফানভর ৩৩ মডভযা ৩১-১০-০২ ০৯-১২-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৩৮ মখাদবক্ষন ৩৫ মডভযা ৩১-১০-০২ ০৯-১২-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৩৯ রারভাটিয়া অ/এ ০৫ মভাাম্মদপুয ১৮-১২-০২ ২৩-১-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৪০ নযাআফাক ১৬ মডভযা ১৮-১২-০২ ২৩-১-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৪১ মদআল্যা ৩৪ মডভযা ১৮-১২-০২ ২৩-১-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৪২ পূফ ব নবন্দাড়া ০৬ মডভযা ১৮-১২-০২ ২৩-১-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৪৩ মঔাচাযফাক ০৭ বভযপুয ১৮-১২-০২ ২৩-১-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

৪৪ নন্দাযফাক ১৩ বভযপুয ১৮-১২-০২ ২৩-১-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

৪৫ বনগুযঅপ্লাআদ ১১ গুরান ১৮-১২-০২ ২৩-১-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৪৬ ওাভাযাড়া ০৬ ঈত্তযা ১৮-১২-০২ ২৩-১-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৪৭ ফাথায ৩৩ ঈত্তযা ১৮-১২-০২ ২৩-১-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৪৮ গ্রাভবাটুবরয়া ০১ ঈত্তযা ১৮-১২-০২ ২৩-১-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৪৯ যাচাফাড়ী ০৫ ঈত্তযা ১৮-১২-০২ ২৩-১-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৫০ ওাভাযট্রখা ১৫ মডভযা ২০-২-০৩ ২৭-৩-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৫১ দয়াকঞ্জ ২৪ মডভযা ২০-২-০৩ ২৭-৩-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৫২ নাবঙযাফাদ ০৩ মডভযা ২০-২-০৩ ২৭-৩-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৫৩ ঈত্তয দূক বাপুয ০৫ মডভযা ২০-২-০৩ ২৭-৩-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৫৪ মকৌযনকয ০৪ মডভযা ২০-২-০৩ ২৭-৩-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৫৫ ওাওাড়া ২৮ ঈত্তযা ২০-২-০৩ ২৭-৩-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 
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প্রাট্রওয 

বপট্র মপ্রযণ 
অযম্ভ ভাপ্ত 

৫৬ বাটুবযয়া ৩২ ঈত্তযা ২০-২-০৩ ২৭-৩-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৫৭ মভৌাআদ ২০ ঈত্তযা ২০-২-০৩ ২৭-৩-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৫৮ ঘওবিগুন ০১ ঈত্তযা ২০-২-০৩ ২৭-৩-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৫৯ কচভর ০৭ ধানভবে ২০-২-০৩ ২৭-৩-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট্রট 

তাং ২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৬০ ওাবচযফাক ২২ মডভযা ১৭-৪-০৩ ২৪-৫-০৩ ২০০৫ ট্রনয ১১ নং মকট্রচট তাং 

১৭/৩/২০০৫বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৬১ ঈত্তয মানাট্রটংকয ০৪ ধানভবে ১৭-৪-০৩ ২৪-৫-০৩ ২০০৫ ট্রনয ১১ নং মকট্রচট তাং 

১৭/৩/২০০৫বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৬২ ঘাভৄযঔান ২৬ ঈত্তযা ১৭-৪-০৩ ২৪-৫-০৩ ২০০৫ ট্রনয ১১ নং মকট্রচট তাং 

১৭/৩/২০০৫বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৬৩ ঘোরট্রবাক ১১ ঈত্তযা ২৬-৫-০৩ ২৯-৬-০৩ ২০০৫ ট্রনয ১১ নং মকট্রচট তাং 

১৭/৩/২০০৫বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৬৪ রারাযাআ ০৭ ওযান্টনট্রভন্ট ২৬-৫-০৩ ২৯-৬-০৩ ২০০৫ ট্রনয ১১ নং মকট্রচট তাং 

১৭/৩/২০০৫বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৬৫ ফাকট্রনায়াদ্দা ০৪ যভনা ২৬-৫-০৩ ২৯-৬-০৩ ২০০৫ ট্রনয ১১ নং মকট্রচট তাং 

১৭/৩/২০০৫বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৬৬ ভাভৄদনকয ০৫ যভনা ২৬-৫-০৩ ২৯-৬-০৩ ২০০৫ ট্রনয ১১ নং মকট্রচট তাং 

১৭/৩/২০০৫বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৬৭ পূফ বাযযবদয়া ১০ গুরান ৩০-৬-০৩ ৩-৮-০৩ ২০০৫ ট্রনয ১১ নং মকট্রচট তাং 

১৭/৩/২০০৫বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৬৮ ফড়াময়ও ১৫ বভযপুয ৩০-৬-০৩ ৩-৮-০৩ ২০০৫ ট্রনয ১১ নং মকট্রচট তাং 

১৭/৩/২০০৫বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৬৯ বিভ যাচাযফাক ০২ ভবতবছর ৩০-৬-০৩ ৩-৮-০৩ ২০০৫ ট্রনয ১১ নং মকট্রচট তাং 

১৭/৩/২০০৫বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৭০ ওাওযাআর ০৩ যভনা ৩০-৬-০৩ ৩-৮-০৩ ২০০৫ ট্রনয ১১ নং মকট্রচট তাং 

১৭/৩/২০০৫বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৭১ অভাআয়া ২৭ ঈত্তযা ১১-৮-০৩ ১৫-৯-০৩ ২০০৫ ট্রনয ১১ নং মকট্রচট তাং 

১৭/৩/২০০৫বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৭২ মকাবফন্দপুয ২৫ ঈত্তযা ৩১-১০-০২ ০৯-১২-০২ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট, 

তাং-২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২৬/০৯/০৭ 

৭৩ বিভ ঔান ০২ ওযান্টনট্রভন্ট ১৮-১২-০২ ২৩-১-০৩ ২০০৪ ট্রনয ২৬ নং মকট্রচট, 

তাং-২৪/৬/২০০৪বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

৭৪ মমওযওরী ১০ ল্লফী ২০-২-০৩ ২৭-৩-০৩ ২০০৪ ট্রনয  ৩৭ নং মকট্রচট, 

তাং ০৯/৯/২০০৪বিঃ 

২১/০৭/০৫ 

৭৫ মট্রয ফাংরা নকয ০১ মতচকঁ ১১-৯-০২ ১৬-১০-০২ ২০০৩ ট্রনয  ৪১ নং মকট্রচট 

তাং ০৯/১০/২০০৩বিঃ 

১১/০২/০৮ 

৭৬ াবতযা ০৫ গুরান ৩০-৬-০৩ ৩-৮-০৩ ২০০৫ ট্রনয  ১১ নং মকট্রচট, 

তাং ১৭/৩/২০০৫বিঃ 

১১/০২/০৮ 

৭৭ ঈচানপুয ২১ ঈত্তযা ১১-৮-০৩ ১৫-৯-০৩ ২০০৫ ট্রনয  ১১ নং মকট্রচট, 

তাং ১৭/৩/২০০৫বিঃ 

১১/০২/০৮ 

৭৮ ঈত্তয নন্দীাড়া ০২ মডভযা ১১-৮-০৩ ১৫-৯-০৩ ২০০৫ ট্রনয  ১১ নং মকট্রচট, 

তাং ১৭/৩/২০০৫বিঃ 

১১/০২/০৮ 

৭৯ শুক্রাফাদ ০২ মতচকঁ ৮-৯-০৩ ১৪-১০-০৩ ২০০৫ ট্রনয  ১৪ নং মকট্রচট, 

তাং ০৭/৪/২০০৫বিঃ 

১১/০২/০৮ 

৮০ ঈত্তয ব্রাম্মনবঘযন ০২ ভবতবছর ৮-৯-০৩ ১৪-১০-০৩ ২০০৫ ট্রনয  ১৪ নং মকট্রচট, 

তাং ০৭/৪/২০০৫বিঃ 

১১/০২/০৮ 
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প্রাট্রওয 

বপট্র মপ্রযণ 
অযম্ভ ভাপ্ত 

৮১ তারনা ০২ গুরান ৮-৯-০৩ ১৪-১০-০৩ ২০০৫ ট্রনয  ১৪ নং মকট্রচট, 

তাং ০৭/৪/২০০৫বিঃ 

১১/০২/০৮ 

৮২ সুন্না ১৮ মডভযা ৮-৯-০৩ ১৪-১০-০৩ ২০০৫ ট্রনয  ১৪ নং মকট্রচট, 

তাং ০৭/৪/২০০৫বিঃ 

১১/০২/০৮ 

৮৩ যাচভৄশুযী ০৩ ধানভবে ৮-৯-০৩ ১৪-১০-০৩ ২০০৫ ট্রনয  ১৪ নং মকট্রচট, 

তাং ০৭/৪/২০০৫বিঃ 

১১/০২/০৮ 

৮৪ মকোবযয়া ২৫ মডভযা ৩-১১-০৩ ১১-১২-০৩ ২০০৫ ট্রনয  ১৪ নং মকট্রচট, 

তাং ০৭/৪/২০০৫বিঃ 

১১/০২/০৮ 

৮৫ ঘাকুরী ০৮ ল্লফী ৩-১১-০৩ ১১-১২-০৩ ২০০৫ ট্রনয  ১১ নং মকট্রচট, 

তাং ১৭/৩/২০০৫বিঃ 

১১/০২/০৮ 

৮৬ পূফ বব্রাম্মনবঘযন ০৮ বুচফাক ২৪-১-০৪ ৪-৩-০৪ ২০০৭ ট্রনয ৩৮ নং মকট্রচট,  

 তাং-২০/০৯/০৭ বিঃ  

১১/০২/০৮ 

৮৭ অদাফঘও ০৪ মভাঃপুয ২৪-১-০৪ ৪-৩-০৪ ২০০৭ ট্রনয ৩৮ নং মকট্রচট,  

 তাং-২০/০৯/০৭ বিঃ  

১১/০২/০৮ 

৮৮ সুরতানকঞ্জ ০৮ মভাঃপুয ২৪-১-০৪ ৪-৩-০৪ ২০০৭ ট্রনয ৩৮ নং মকট্রচট,  

 তাং-২০/০৯/০৭ বিঃ  

১১/০২/০৮ 

৮৯ বট্রেশ্বযী ০১ যভনা ২৪-১-০৪ ৪-৩-০৪ ২০০৭ ট্রনয ৩৮ নং মকট্রচট,  

 তাং-২০/০৯/০৭ বিঃ  

১১/০২/০৮ 

৯০ দবক্ষন মানাট্রটংকয ০৫ ধানভবে ২৪-১-০৪ ৪-৩-০৪ ২০০৭ ট্রনয ৩৮ নং মকট্রচট,  

 তাং-২০/০৯/০৭ বিঃ  

১১/০২/০৮ 

৯১ ওাময়তাড়া ১৩ মডভযা ২৪-১-০৪ ৪-৩-০৪ ২০০৭ ট্রনয ৩৮ নং মকট্রচট,  

 তাং-২০/০৯/০৭ বিঃ  

১১/০২/০৮ 

৯২ াতরুর ০৫ ল্লফী ২৪-১-০৪ ৪-৩-০৪ ২০০৭ ট্রনয ৩৮ নং মকট্রচট,  

 তাং-২০/০৯/০৭ বিঃ  

১১/০২/০৮ 

৯৩ ফসুাড়া ০৮ বভযপুয ২৪-১-০৪ ৪-৩-০৪ ২০০৭ ট্রনয ৩৮ নং মকট্রচট,  

 তাং-২০/০৯/০৭ বিঃ  

১১/০২/০৮ 

৯৪ ভস্তুর ০৪ গুরান ৪-৪-০৪ ১১-৪-০৪ ২০০৭ ট্রনয ৩৮ নং মকট্রচট,  

 তাং-২০/০৯/০৭ বিঃ  

১১/০২/০৮ 

৯৫ ওযাআর ১৮ গুরান ৪-৪-০৪ ১১-৪-০৪ ২০০৭ ট্রনয ৩৮ নং মকট্রচট,  

 তাং-২০/০৯/০৭ বিঃ  

১১/০২/০৮ 

৯৬ শ্রীঔে ০১ ধানভবে ৪-৪-০৪ ১১-৪-০৪ ২০০৭ ট্রনয ৩৮ নং মকট্রচট,  

 তাং-২০/০৯/০৭ বিঃ  

১১/০২/০৮ 

৯৭ য়টি ১৭ মডভযা ৪-৪-০৪ ১১-৪-০৪ ২০০৭ ট্রনয ৩৮ নং মকট্রচট,  

 তাং-২০/০৯/০৭ বিঃ  

১১/০২/০৮ 

৯৮ ধাভারমওাট ০৪ ওযান্টনট্রভন্ট ৪-৪-০৪ ১১-৪-০৪ ২০০৭ ট্রনয ৩৮ নং মকট্রচট,  

 তাং-২০/০৯/০৭ বিঃ  

১১/০২/০৮ 

৯৯ মচাওা ৩৭ মডভযা ৩১-৫-০৪ ৬-৭-০৪ ২০০৭ ট্রনয ৩৮ নং মকট্রচট,  

 তাং-২০/০৯/০৭ বিঃ  

১১/০২/০৮ 

১০০ কচাবযয়া ০১ মডভযা ৩১-৫-০৪ ৬-৭-০৪ ২০০৬ ট্রনয মকট্রচট নং ০৮ , 

তাং-২৩/০২/২০০৬বিঃ 

১১/০২/০৮ 

১০১ বফবর ০৩ বভযপুয ৩১-৫-০৪ ৬-৭-০৪ ২০০৬ ট্রনয মকট্রচট নং ০৮ , 

তাং-২৩/০২/২০০৬বিঃ 

১১/০২/০৮ 

১০২ নতুন ল্টট্রনয 

রাআন 

০৭ রারফাক ৩১-৫-০৪ ৬-৭-০৪ ২০০৬ ট্রনয মকট্রচট নং ০৮ , 

তাং-২৩/০২/২০০৬বিঃ 

১১/০২/০৮ 

১০৩ মতচতুযী ফাচায ০৪ মতচকঁ ১৯-৭-০৪ ২২-৮-০৪ ২০০৬ ট্রনয মকট্রচট নং ০৮ , 

তাং-২৩/০২/২০০৬বিঃ 

১১/০২/০৮ 

১০৪ দুয়াযীাড়া ০৬ ল্লফী ১৯-৭-০৪ ২২-৮-০৪ ২০০৬ ট্রনয মকট্রচট নং ০৮ , 

তাং-২৩/০২/২০০৬বিঃ 

১১/০২/০৮ 

১০৫ পুযাতন ল্টট্রনয 

রাআন 

০৪ ভবতবছর ১৯-৭-০৪ ২২-৮-০৪ ২০০৬ ট্রনয মকট্রচট নং ০৮ , 

তাং-২৩/০২/২০০৬বিঃ 

১১/০২/০৮ 
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প্রাট্রওয 

বপট্র মপ্রযণ 
অযম্ভ ভাপ্ত 

১০৬ ঈত্তয অদাফ ০২ মভাঃপুয ২/১১/০৪ ১২/১২/০৪ ২০০৫ট্রনয ৪৭ নং মকট্রচট, তাং-

২৪/১১/২০০৫বিঃ 

১১/০২/০৮ 

১০৭ মাত্রাফাড়ী ২৩ মডভযা ২/১১/০৪ ১২/১২/০৪ ২০০৫ট্রনয ৪৭ নং মকট্রচট, তাং-

২৪/১১/২০০৫বিঃ 

১১/০২/০৮ 

১০৮ ডুভনী ০৬ গুরান ২১/১২/০৪ ৩১/১/০৪ ২০০৬ ট্রনয ২০নং মকট্রচট, 

তাং- ১৮/৫/২০০৬বিঃ  

১১/০২/০৮ 

১০৯ ফাআরজুযী ১২ ঈত্তযা ২১/১২/০৪ ৩১/১/০৪ ২০০৬ ট্রনয ২০নং মকট্রচট, 

তাং- ১৮/৫/২০০৬বিঃ  

১১/০২/০৮ 

১১০ দাভড়ীাড়া ১৯ মডভযা ২১/১২/০৪ ৩১/০১/০৫ ২০০৬ ট্রনয ২০নং মকট্রচট, 

তাং- ১৮/৫/২০০৬বিঃ  

১১/০২/০৮ 

১১১ অভবরয়া ০৮ মডভযা ২১/১২/০৪ ৩১/১/০৪ ২০০৬ ট্রনয ২০নং মকট্রচট, 

তাং- ১৮/৫/২০০৬বিঃ  

১১/০২/০৮ 

১১২ য়াযী ০১ সূত্রাপুয ১৫/৭/০৭ ২৩/৮/০৭ ২০০৮ ট্রনয  ০৪নং মকট্রচট, 

তাং- ২৪/০১/২০০৮বিঃ 

১১/০২/০৮ 

১১৩ মকাড়ান ০৪ বুচফাক ১/৬/০৫ ৫/৭/০৫    ২০১০ ট্রনয ১৫ নং মকট্রচট, 

তাং-১৫/০৪/২০১০ বিঃ 

১১/০২/০৮ 

১১৪ ারুবরয়া ৩৬ মডভযা ১/৬/০৫ ৫/৭/০৫    ২০১০ ট্রনয ১৫ নং মকট্রচট, 

তাং-১৫/০৪/২০১০ বিঃ 

১১/০২/০৮ 

১১৫ ধঈয ০৩ ঈত্তযা ১/৬/০৫ ৫/৭/০৫    ২০১০ ট্রনয ১৫ নং মকট্রচট, 

তাং-১৫/০৪/২০১০ বিঃ 

১১/০২/০৮ 

১১৬ শ্যাভপুয ২৮ মডভযা ৭/৬/০৫ ১১/৭/০৫    ২০১০ ট্রনয ১৫ নং মকট্রচট, 

তাং-১৫/০৪/২০১০ বিঃ 

১১/০২/০৮ 

১১৭ ভাো ০৯ বুচফাক ৭/৬/০৫ ১১/০৭/০৫    ২০১০ ট্রনয ১৫ নং মকট্রচট, 

তাং-১৫/০৪/২০১০ বিঃ 

১১/০২/০৮ 

১১৮ াানপুয ০২ সূত্রাপুয ২০-২-০৩ ২৭-৩-০৩ ২০০৪ ট্রনয ৩৭ নং  

তাং ০৯/০৯/২০০৪ আং 

২৯/০৭/০৯ 

১১৯ অব্দুল্লাপুয ১৩ ঈত্তযা ১১-৮-০৩ ১৫-০৯-০৩ ২০০৫ ট্রনয ১১ নং  

তাং ১৭-০৩-২০০৫ আং 

২৯/০৭/০৯ 

১২০ গুরান অ/এ ১৭ গুরান ০৪-০৪-০৪ ১১-৫-০৪ ২০০৭ ট্রনয ৯ নং মকট্রচট 

তাং ১-০৩-০৭ 

২৯/০৭/০৯ 

১২১ যভনা ৭ যভনা ২৩/৩/০৬ ০৮/৫/০৬ ২০০৭ ট্রনয ৩২ নং মকট্রচট 

তাং ০৯-০৮-০৭ 

২৯/০৭/০৯ 

১২২ যাচাযফাক ০৭ বুচফাক ১৫/১০/০৬ ৩০/১১/০৬ ২০০৭ ট্রনয ৩২ নং মকট্রচট 

ওাং ০৯-০৮-০৭ 

১৪/০২/০৯ 

১২৩ ভাতুয়াআর ২০ মডভযা ১৫/১০/০৬ ৩০/১১/০৬ ২০০৭ ট্রনয  ৩২ নং মকট্রচট  

 তাং-০৯/০৮/০৭ বিঃ 

১৪/০২/০৯ 

১২৪ াবন্ত নকয ০৩ ভবতবছর ২৩/১২/০৭ ৩/২/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

২৯/০৭/০৯ 

১২৫ ওাযান ০৭ মতচকঁ ২৩/১২/০৭ ৩/২/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

২৯/০৭/০৯ 

১২৬ ধানভবে অ/এ ১০ ধানভবে ১৫/১/০৮ ২৬/২/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১২৭ ফনানী অ/এ ২০ গুরান ১৫/১/০৮ ২৬/২/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

২৯/০৭/০৯ 

১২৮ রারফাক ০৮ রারফাক ২৭/০৩/০৮ ১১/০৫/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

২৯/০৭/০৯ 

১২৯ ভবতবছর ০৬ ভবতবছর ১৯-৭-০৪ ২২-৮-০৪ ২০০৮ ট্রনয ১৫নং মকট্রচট 

তাং ১০/০৪/২০০৮ আং 

২৯/০৭/০৯ 

১৩০ াচাযীফাক ০৬ রারফাক ১১-৯-০৭ ২৮/১০/০৭ ২০০৮ ট্রনয ৩৫ নং 

তাং- ২৮/০০৮/০৮ আং 

২৯/০৭/০৯ 
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প্রাট্রওয 

বপট্র মপ্রযণ 
অযম্ভ ভাপ্ত 

১৩১ ফানযঔারী ০২ ধানভবে ০৭/০৬/০৫ ১১/০৭/০৫ ২০১০ ট্রনয ১৫ নং 

তাং-১৫/৪/১০আং 

১৮/০৪/১০ 

১৩২ ওালুনকয ০১ রারফাক ১৯/০৭/০৪ ২২/০৮/০৪ ২০০৬ ট্রনয  ০৮ নং মকট্রচট, 

তাং- ২৩/০২/২০০৬বিঃ 

১৮/০৪/১০ 

১৩৩ ঈত্তয মভযাবদয়া ২৩ গুরান ২০/০২/০৩ ২৭/০৩/০৩ ২০০৪ ট্রনয ৩৭ নং মকট্রচট, 

তাং-০৯/০৯/২০০৪বিঃ 

১৮/০৪/১০ 

১৩৪ বিভ াযযবদয়া ১২ গুরান ২০/০২/০৩ ২৭/০৩/০৩ ২০০৪ ট্রনয ৩৭ নং মকট্রচট, 

তাং-০৯/০৯/২০০৪বিঃ 

১৮/০৪/১০ 

১৩৫ মঙাট মফযাআদ ০৮ গুরান ২৬/০৫/০৩ ২৯/০৬/০৩ ২০০৫ ট্রনয ১১ নং মকট্রচট, 

তাং- ১৭/০৩/২০০৫বিঃ 

১৮/০৪/১০ 

১৩৬ চহুযাফাদ ০৫ বভযপুয ১১/০৮/০৩ ১৫/০৯/০৩ ২০০৫ ট্রনয ১১ নং মকট্রচট, 

তাং- ১৭/০৩/২০০৫বিঃ 

১৮/০৪/১০ 

১৩৭ অআরফয ২৭ মডভযা ৩১/০৫/০৪ ০৬/০৭/০৪ ২০০৬ ট্রনয ০৮ নং  

তাং ২৩/০২/২০০৬আং 

২১/০৬/১০ 

১৩৮ ফাকঘানঔঁ ০৫ রারফাক ০৮/০৯/৫ ১৬/১০/০৫ ২০০৬ ট্রনয ৩২নং 

তাং ১০/০৮/০৬ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৩৯ ঘযওাভযাঙ্গী ০৩ রারফাক ২৪/১১/০৫ ০৫/০১/০৬ ২০০৬ ট্রনয ৩২নং 

তাং ১০/০৮/০৬ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৪০ জুযাআন ২৬ মডভযা ১৪/১১/০৫ ২৩/১২/০৫ ২০০৭ট্রনয ৪০ 

তাং ০৪/১০/২০০৭ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৪১ সুবতট্রবারা ১৪ গুরান ১৪/১১/০৫ ২৩/১২/০৫ ২০০৭ট্রনয ৪০ 

তাং ০৪/১০/২০০৭ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৪২ ঈরন ০১ বুচফাক ১৬/০৪/০৬ ২৯/০৫/০৬ ২০০৭ট্রনয ০৯ 

তাং ০১/০৩/০৭আং 

২৭/০৯/১০ 

১৪৩ মভযাবদয়া ০৩ বুচফাক ১৩/০৩/০৬ ২৫/০৪/০৬ ২০০৭ট্রনয ০৯ 

তাং ০১/০৩/০৭আং 

২১/০৬/১০ 

১৪৪ ব্রাক্ষ্মনবঘযন ২১ মডভযা ১৬/০৪/০৬ ২৯/০৫/০৬ ২০০৭ট্রনয ০৯ 

তাং ০১/০৩/০৭আং 

১৮/০৪/১০ 

১৪৫ দবক্ষনকঁ ০৩ সুচফাক ১৩/০৩/০৬ ২৫/০৪/০৬ ২০০৭ট্রনয ০৯ 

তাং ০১/০৩/০৭আং 

১৮/০৪/১০ 

১৪৬ দঃ যবঔরকঁ ০১ ভবতবছর ১৫/১০/০৬ ৩০/১১/০৬ ২০০৬ ট্রনয ৩২নং 
তাং ১০/০৮/০৬ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৪৭ বভযপুয ১২ বভযপুয ১৯/০৭/০৪ ২৮/০৮/০৪ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৪৮ যাভঘন্দ্রপুয ০১ মভাঃপুয ১৩/০৪/০৬ ০৫/০৬/০৬ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৪৯ াড়াডকায ৩১ মডভযা ২২/১০/০৭ ০৩/১২/০৭ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৫০ যাচাফাচায ০৩ মতচকা ২৩/১২/০৭ ০৩/০২/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৫১ কড়ান ঘটফাড়ী ০৪ ল্লফী ২৩/১২/০৭ ০৩/০২/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৫২ ধানভবে ১১ ধানভবে ১৫/০১/০৮ ২৬/০২/৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

২৯/০৭/০৯ 

১৫৩ ফড় ভকফাচায ০২ যভনা ২৭/০১/০৮ ০৯/০৩/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৫৪ নফাফঘয ০৪ রারফাক ২৭/০১/০৮ ০৯/০৩/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৫৫ াতাযকুর ১৩ গুরান ০৩/০১/০৮ ১৩/০২/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

২৭/০৯/১০ 
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প্রাট্রওয 

বপট্র মপ্রযণ 
অযম্ভ ভাপ্ত 

১৫৬ বফপুয ১০ ধানভবে ০৯/০৩/০৮ ২১/০৪/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৫৭ ভাঔারী ১৯ গুরান ০৯/০৩/০৮ ২১/০৪/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৫৮ ফাড্ডা ২২ গুরান ২৭/০২/০৮ ০৯/০৪/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৫৯ যানাট্রবারা ০৮ ঈত্তযা ১৭/০২/০৮ ৩১/০৩/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৬০ নরট্রবাক ০৯ ঈত্তযা ১৭/০২/০৮ ৩১/০৩/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৬১ বদয়াফাড়ী ১০ ঈত্তযা ১৭/০২/০৮ ৩১/০৩/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৬২ ওাটাসুয ০৬ মভাঃ পুয ০৯/০৩/০৮ ২১/০৪/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

২১/০৬/১০ 

১৬৩ যাআ চাপযাফাদ ০৭ মভাঃ পুয ১৭/০২/০৮ ৩১/০৩/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৬৪ আব্রাবভপুয ০৫ ওযান্টনট্রভন্ট ২৭/০২/০৮ ০৯/০৪/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৬৫ াআও াড়া  ১৬ বভযপুয ১৭/০২/০৮ ৩১/০৩/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

২১/০৬/১০ 

১৬৬ ফালুধীতপুয ০৯ মডভযা ২৩/০২/০৮ ০৩/০৩/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৬৭ নন্দীাড়া ০৫ বুচফাক ১৭/০২/০৮ ৩১/০৩/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৬৮ সূত্রাপুয ০৩ সূত্রাপুয ২৩/০৩/০৮ ০৬/০৫/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

২১/০৬/১০ 

১৬৯ মচায়ায াাযা ০৩ ওযান্টনট্রভন্ট ২৭/০২/০৮ ০৯/০৪/০৮ ২০০৮ ট্রনয ৩৪নং মকট্রচট 

তাং ২১/০৮/২০০৮ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৭০ বিভ ঈরন ২১ গুরান ০৮/০৯/০৫ ১৬/১০/০৫ ২০০৭ ট্রনয ০৪ নং  

তাং-২৫/০১/০৭ আ 

১৮/০৪/১০ 

১৭১ পূযানওয ১৫ ঈত্তযা ০৮/০৯/০৫ ১৬/১০/০৫ ২০০৭ ট্রনয ০৪ নং  

তাং-২৫/০১/০৭ আ 

১৮/০৪/১০ 

১৭২ ওদভতরী ২৯ মডভযা ১৭/০৯/০৭ ৩০/১০/০৭ ২০০৮ ট্রনয ৩৫ নং 

তাং- ২৮/০০৮/০৮ আং 

২১/০৬/১০ 

১৭৩ মতচকঁ  ব/এ ০৬ মতচকঁ ০৮/০৪/০৮ ২২/০৫/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৭৪ মতচকঁ ০৫ মতচকঁ ০৮/০৪/০৮ ২২/০৫/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

২১/০৬/১০ 

১৭৫ ফড় ওাঠারবদয়া ০৭ গুরান ১০/০৪/০৮ ২৬/০৫/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

২১/০৬/১০ 

১৭৬ ফড় মফযাআদ ০৯ গুরান ১০/০৪/০৮ ২৬/০৫/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৭৭ ওাপরুর ০৬ ওযান্টনট্রভন্ট ১৫/০৪/০৮ ২৮/০৫/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৭৮ বিগুন ০২ ল্লফী ১৫/০৪/০৮ ২৮/০৫/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

২৭/০৯/১০ 

১৭৯ ঈঃ মনাড়া 

ফ বতা 

১১ ল্লফী ১৭/০২/০৮ ৩১/০৩/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

২৭/০৯/১০ 

১৮০ মনাড়া ফ বতা ১৭ বভযপুয ২০/০৪/০৮ ০২/০৬/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

২৭/০৯/১০ 
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থানা চূড়ান্ত প্রওানাওার মকমচট বফজ্ঞবপ্ত নম্বয মচরা 

প্রাট্রওয 

বপট্র মপ্রযণ 
অযম্ভ ভাপ্ত 

১৮১ বাটাযা ১৫ গুরান ২২/০৪/০৮ ০৪/০৬/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৮২ ফাঈবনয়া ০১ ল্লফী ২২/০৪/০৮ ০৪/০৬/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

২৭/০৯/১০ 

১৮৩ ফরুয়া ০১ গুরান ০৫/০৫/০৮ ১৬/০৬/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

২১/০৬/১০ 

১৮৪ পায়দাফাদ ১৪ ঈত্তযা ০৫/০৫/০৮ ১৬/০৬/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

২৭/০৯/১০ 

১৮৫ য বঔরকঁ ০২ বুচফাক ০৮/০৫/০৮ ১৯/০৬/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৮৬ মভাাম্মদপুয অ/এ ০৩ মভাঃ পুয  ০৮/০৫/০৮ ১৯/০৬/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

২১/০৬/১০ 

১৮৭ য ঢাওা ০১ মওাতয়ারী ১৪/০৫/০৮ ২৬/০৬/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

২১/০৬/১০ 

১৮৮ দবনয়া ৩০ মডভযা ১২/০৫/০৮ ২৩/০৬/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৮৯ দবক্ষন ঔান ১৬ ঈত্তযা ২৭/০৫/০৮ ০৭/৭/০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

১৮/০৪/১০ 

১৯০ ঈত্তয ঔান ১৯ ঈত্তযা ২৬/০৫/০৮ ০৯/০৭০৮ ২০০৯ ট্রনয ১৬ নং 

তাং- ১৬/০৪/০৯ আং 

২৭/০৯/১০ 

১৯১ ডকায ৩২ মডভযা ৩০/০৮/০৯ ১৪/১০/০৯ ২০০১০ট্রনয ২৬ নং 

তাং- ০১/০৭/১০ আং 

২১/০৬/১০ 

 

 

৩.৩  ঢাওা বটি চবযট্রয যীট এফং অন্যান্য ওাযট্রণ চুড়ান্ত প্রওানা  মকট্রচট বফজ্ঞবপ্ত স্থবকত ঔবতয়াট্রনয তাবরওা 

(যফতীট্রত বনস্পবত্তকৃত যীট ংবিি ঔবতয়ান ব্যতীত) 

ক্র নং মভৌচায নাভ মচ,এর 

নং 

থানা ঔবতয়ান নং 

০১ গুরান অ/এ ১৭ গুরান ৬২৮, ৮০১,৮০৩ এফং ১১৬৫= ০৪ টি। 

০২ দঃ য 

বঔরকঁ 

০১ ভবতবছর ২৩৯৯, ২৪৯১,৩১৭২,৩১৭৩,৩১৭৪,৩১৭৫,৩১৭৯,৩১৮১,৩১৮২,৩১৮৩ ১২১৬ = ১১ টি। 

০৩ যাচাযফাক ০৭ বুচফাক ১৯৯৯,৪৬৯০ = ০২ টি। 

০৪ য়াযী ০১ সুত্রাপুয ৫৩৯২= ০১ টি  (৮৯৪০ নং দাক)। 

০৫ যাভঘন্দ্রপুয ০১ মভাাম্মদপুয ২৮৫৭ নং ঔবতয়াট্রনয ৮৬৩ নং দাক, ২৭৭৪ নং ঔাবতয়াট্রনয ৮৬২ নং দাক, ৫৪৪৩ নং 

ঔবতয়াট্রনয ৬৭৫৪,৬৭৫৫,৬৭৫৬ নং দাক, ৯১৯ নং ঔবতয়াট্রনয ৫৪৫ নং দাক, ৮৪ নং 

ঔবতয়াট্রনয ৬৬৮১ নং দাক, ৪২০২ নং ঔবতয়াট্রনয ১৯৫১ নং দাক। =০৭টি। 

০৬ ওাটাসুয ০৬ ঐ ৪৫০,৩৩৬,৭৯৮,১০৯৮,২০৮,২০৭৬,২৫১৯,৩২৬৭ ২৭০৮,৩৮৫৭,৩৮৬০,৪০৪৩,=১২ টি। 

০৭ যাআচাপযাফা

দ 

০৭ ঐ ১২৫৯,৩১৩= ০২ টি। 

০৮ বভযপুয ১২ বভযপুয ১৩৮৬, নং ঔবতয়াট্রনয ১৩৫৫,১৩৫৭,১৩৫৯ নং দাক = ০১টি। 

০৯ াআওাড়া ১৬ ঐ ৪৪৫৯= ১টি। 
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ক্র নং মভৌচায নাভ মচ,এর 

নং 

থানা ঔবতয়ান নং 

১০ যানাট্রবারা ০৮ ঈত্তযা ৬২৭, ৭১৮,৪০৮,১১১= ০৪ টি 

১১ বদয়াফাড়ী ১০ ঐ ৭৭,১৩০,১৩৯৪,১৩৯৫,১৪৯৫= ০৫টি। 

১২ নরট্রবাক ০৯ ঐ ০৪,৮৩,১১৪,২৫৩,২৫৪,৫৬৯,১০২৪,১০১২৭,১৪৩৪,১৫৩০,৪১২,৭৪০  ১১৯৯ = ১৩ টি। 

১৩ নন্দীাড়া ০৫ বুচফাক ১/১= ০১টি। 

১৪ ফাড্ডা ২২ গুরান ১,৩৭৩৪,১৪৯২১ = ০৩ টি। 

১৫ াতাযকুর ১৩ ঐ ৬৮১৩,৭৬৯ = ০২ টি। 

১৬ ভাঔারী ১৯ ঐ ০৪,৩৫,৭৬,৪৬৫,৮২১,৮৭৯,৮৯৮,১০৭০,১০৭৪,১৩৫৯,১৪০২,১৪৩৯, 

১৪৭৫,১৬০০,১৫২০,১৯৪০,১৯৫১,১৯৫৬,২৩২৫,২৩৩২,২৩৩৩,১৭৭৮, 

২০০৭,২১,১৩০১,২০১৭,০৩,১৩  ২১৫৮ = ২৯ টি। 

১৭ মচায়াযাাযা ০৩ ওযান্টনট্রভন্ট ০৬,৯৩৪,১২৪১,৩২৭২,৩৮৮২,৫০২৯,৫৭৫৫,৬৪২৯,৬৪৩০,৬৮৭৫, 

৭২৫৩,৭৫০৭,৭৬০৩,৮৮৬৮,৯৬০৩,১০০৯৫,১০২৯৫,১১৮৯৮,১১৯৩৭, 

১২১২০, ১২৮৯৩,১৪৪৫৬,১৯০১৪,১৯১৪৪,৫৯১৬  ১১৫৫৮ = ২৬ টি। 

১৮ নফাফঘয ০৪ রারফাক ৪১৯ = ০১ টি। 

১৯ রারফাক ০৮ রারফাক ৬৯০১  ৬৯০২ = ০২ টি। 

২০ বফপুয ০৯  ধানভবে ১০২৯,১০৩০,১০৩১ = ০৩ টি। 

২১ ধানভবে ১১ ঐ ২৬ = ০১টি। 

২২ ফড় ভকফাচায ০২ যভনা ২৫১৩,১১৯,২৪২৪ =০৩টি। 

২৩ সূত্রাপুয ০৩ সূত্রাপুয ৫১৩৭,৪৫৮৫ = ০৩টি। 

২৪ যাচাফাচায ০৩ মতচকঁ ১,৭১,১৩৮,২৭১,২৯১,৩৭৬,৩৭৭,৪৩৭,৫১৬,  ৮৩৩,৮৬৩,৯০৮,১০৫১, 

১০৬২,১১৩৪,১২০১,১২৮৬,১৩১১,১৩৯৯, ১৪৭১,১৪৭৮,১৪৭৯,১৪৮৪, 

১৪০২,১৪৩৪,৬৪৪,১৪৭৪,১৪৭৬,১৪৮০ = ২৯ টি।  
২৫ মনাড়াফ

তবা 

১৭ বভযপুয ০৭  ১৫৬৩৫ = ০২টি। 

২৬ মতচকঁ ০৫ মতচকঁ ১৯৮৯,২৮৯৩,১৩৬৭,২২৫১ এফং ৩০৭৮, ৩০৮৩ ট্রত ৩০৯০ ম বভত =১২টি। 

২৭ মতচকঁ ব/এ ০৬ ঐ ০৪,৭৮,৩৪৮,১১১৯,১১৮৭,১৪৬০,১৫০০,১৬৪৫,১৬৯১ এফং ১৬৯২=১০টি। 

২৮ ফযতয়া ০১ গুরান ১৭৭৬,৩৮৮২ এফং ৩৮৯১= ০৩টি। 

২৯ বাটাযা ১৫ ঐ ৯৫৭,১০৪৩,১৪৬২,১৫৭৪,২১৬৬,২১৯৫,২৫১৮,৩৬১৯,৩৬৪১,৪০৩৩, 
৪৪৮২, ৪৭৮৯,৮৩২১ এফং ৮৬০২= ১৪টি। 

৩০ ফড় 

ওাঠারবদয়া 

০৭ ঐ ১৮১০= ০১টি। 

৩১ ওাপযতর ০৬ ওযান্টনট্রভন্ট ০৫, ৯৬, ১১১, ৩১৩, ৩১৮, ৩৩০, ৬৫৮, ৭১৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৮৩৩, ৮৮৬, ১৩০১, ১৩৬৭, 

১৫৯৯, ১৬৪৪, ১৮৩৯, ১৯২৪, ২০৭৬, ২৪৩৯, ২৭০৭, ২৭২৭, ২৭৭৯,  ২৮১৮, ৩০০৫, 

৩০২৩, ৩০৭৬ এফং ৩২৮৫= ২৮টি। 
৩২ য বঔরকা ০২ বুচফাক ০৫ এফং ২৬২৩ =০২টি। 

৩৩ যা ঢাওা ০১ মওাতয়ারী ০১, ১৯, ৫৭৭, ৭৯৩, ১০৯৫, ২২২০, ২৩০৯, ২৩১৭, ২৫১২, ৩১০০, ৩৩১০, ৩৩৪০, 

৩৪৪২, ৪০৪৪, ৪২০৮, ৪৪৩৯, ৪৬০৪, ৪৬৬৮, ৪৮৬৩, ৪৯৬৮, ৫৯২৫, ৬৭১০, ৭২০৯, 

৭৩৭৫, ৭৮১০, ৭৯৪০, ৮০৯৯, ৮১৫৮, ৮৩৮০, ৮৪৭৪, ৮৮৪২, ৮৯৭৪, ৮৯৭৫ এফং 

৮৯৯৫= ৩৪টি। 
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ক্র নং মভৌচায নাভ মচ,এর 

নং 

থানা ঔবতয়ান নং 

৩৪ মভাঃপুয অ/এ ০৩ মভাাম্মদপুয ০৩, ০৪, ৫৮৯, ৯০৮, ৯১৪, ১৪৮১, ১৫০৬, ১৫৫০, ১৫৭৯, ১৬৬৭, ১৬৯২, ১৭০৬ ১৭৪৭, 

১৭৬২, ১৯৩৯, ২১২৮, ২৪৮১, ২৮৮৫, ২৯৬১, ৩০৪৩, ৩২৯২, ৩৩৫৪ ৩৬৬১, ৩৬৬৬, 

৩৮৯৮, ৩৯৬৫, ৪০০৪, ৪২২০, ৪২২৪, ৪২২৫, ৪৩৯২, ৪৩৯৬,  ৪৫২৪ এফং ৪৬৩৯= 

৩৪টি। 

৩৫ দবনয়া ৩০ মডভযা ৪১৭৭ এফং ৭৫৬৭ =০২টি। 

৩৬ পায়দাফাদ ১৪ ঈত্তযা ৩২৯৮=০১টি। 

৩৭ ঈত্তয ঔান ১৯ ঐ ০২, ৪০৭, ৫৬৭, ৯৪৯, ১১০৬, ১১২৩, ১২৭৬, ১২৮৪, ১২৯২, ১৪২৬, ২৩১৮, ১৬৪১, 

১৯২৩, ২১৭৮, ২৩৬৩, ২২৮৯, ২৪৪৯, ২৪৫৪, ২৬৩৬, ৩০৪২, ২৯৭১, ২৯৭৪, ৩২০০, 

৩৫৯৬, ৩৭৬১, ৩৭৭৩, ৩৭২৬, ৩৮৫৯, ৩৭০৬, ৩৯৩৫, ৩৮২৮, ৩৮৫৫, ৪২০০, ৪৪১২, 

৪৪২২, ৪২৩১, ৪৯৭৪, ৪৮৩৪, ৪৫০৯, ৪৯৩৭, ৪২৫৬, ৫৯৯৮, ৫২৩৩, ৫৬৯১, ৫৮৬১, 

৫৬৩৪, ৫৫৭৭, ৬৫৪৩, ৬৭৭৫, ৬৪৯০, ৬২৩৬, ৭২৪২, ৭৯১১, ৭৭৮৮, ৭৮৭২, ৭৯১২, 

৭২৭৭, ৭৬৮৯, ৭১৭২, ৮০৬২, ৮৫৫২, ৮৪৯০, ৮৩০৪, ৮২৯৪, ৮৯৯৮, ৮৭৩০, ৮৬১৮, 

৮০৬০, ৮৯০৩, ৮৪৯১, ৮৩০৫, ৮৯০৫, ৮৯৯৯, ৯১৪৪, ৯৭৩৯, ৯১৬৪, ৯৫৯১, ৯৫৮১, 

৯৭২৮, ৯৮৪৬, ৯৯১৬, ৯৭১৩, ৯৪৬৩, ১০১৭৬, ১০৩১৩, ১০৫১৯, ১০৯৬৪, ১০৪১৪, 

১০৫২৯, ১০৩২২, ১১৭৫১, ১১০৫৫, ১১৬৫১, ১১৪৩০, ১১৫৮৯, ১১০১১, ১১০১২, 

১২৯৪৩, ১২০৯৪, ১২২১৮, ১২৪০৭, ১২১৪০, ১২৫৯৮, ১২৯০৯, ১২১০৬, ১৩৫৬৮, 

১৩৯২৬, ১৩৪৬৩, ১৩৮৩৬, ১৩২৫২, ১৩৩৩৯, ১৩৬৫১, ১৩৬৪১, ১৩৪৬২, ১৩৪৬১, 

১৩৪৯৭, ১৩২৫৮, ১৪৮৩৮, ১৪০৭৩, ১৪৩৮৬, ১৪০২৬, ১৫৩১২, ১৪৪৯৩, ১৫১১৪, 

১৫২১৭, ১৫৪০১, ১৫৩৬৬, ১৬৬৫৩, ১৬৬৫০ এফং ১৪৩৪৮=১৩০টি। 
৩৮ বিগুন ০২ ল্লফী ১৭৯৩,১৯১৩=০২টি। 

৩৯ ফাঈবনয়া ০১ ঐ ০৪, ২২, ৫০,৫৯, ২০৭, ১৪৫, ৩৮৮, ৫৬৫, ৫৯৯, ৬৯৫, ১১৫৬, ১৩৬৮, ১৭৫৫, ১৭৬০, 

১২৬৪, ১৫৬৪,১৬২৯, ১৬৫৪, ১৬৮৮, ১৬৯৪, ১৯৮৩, ১৬৩০, ২০৭১, ২০৭৭, ২২৩৮, 

২২৯৮, ২৫১০, ২৬৫০/১, ২৬৮২, ২৪৯১, ২৭৩৪, ২৪৯৫, ২৪৩৮, ৩৩৮৯, ৩৩৪৫, 

৩৯৫৮, ৩৯০২, ৩৮১৫, ৩৭৬৫, ৩৬২৭, ৩৪৪১, ৩৪৩৮, ৩১৭০, ৪০৪৫, ৪১৯৬, ৪৭৯৭, 

৪৮৭৬, ৪৯২১, ৪৪৩০, ৪৮৭৩, ৪৫৮৩, ৪৭৯৫, ৪৯১৯, ৪৫৯১, ৪৪৯১, ৪২৭৬, ৪৫০৬, 

৪৬৪২, ৪৬৪৩, ৪৮৮০, ৪৯৬৫, ৫৯৩২, ৫৮৭৪,৫৭২৪, ৫৩৫৬, ৫৪৫৫, ৫৬১৫, ৫৬৭০, 

৫৭২৭, ৫৭৪০, ৫৭৯৬, ৫৮৩০, ৫৯৪৯/১, ৬০৬৯, ৬৬৩১, ৬৭৩৫, ৬৭৩৬, ৬৭৬৯, 

৬১৭০, ৬৪৩৮, ৬৭২৮, ৭০৬৫, ৭৮৪২,৭৬৫৭, ৭০৩৯, ৭০৫৭, ৭৩৪২, ৭৪৪৪, ৭৭৩৭, 

৭৮৩১, ৮৬৫২, ৮০৪৭, ৮৩৭৫,৮৩৭৮ ,৮৩৮৫, ৮৪৩০, ৮৪৭৬, ৮৫৩২, ৮৫৫০, ৮৬২৭, 

৮৬৯৯, ৮৭২১, ৮৭২৩,৮০০১, ৮৯০৮, ৯৫৩৩, ৯৫৬৩, ৯২৬৯, ৯৬৩৩, ৯৮৯৮, ৯৬৫১, 

৯৯০৩, ৯৬৪৩, ২৭৬, ৯৯০৪, ৯৬৪২, ৯১২৪, ৯২৫৪, ৯৫৬৬, ৯৯৮১, ১০৬৯১, ১০৭৫৪, 

১০২৪০, ১০৫৭৩, ১০১৬৫, ১০১৭০, ১০৫০৫, ১১৪৩০, ১১৪৩১, ১১৫৬৬, ১১১৮২, 

১১২৯০, ১১৩৩৮, ১১৪৩৩, ১১৫৯২, ১১৬৪৪, ১১৮৪৩, ১১৭১১, ১২০১০, 

১২৯১০,১২৮৯৫, ১২৪৭৭, ১২৪৮২, ১২৫৩৪, ১২৫৩৮, ১২৪৭২, ১২০৫২, ১২০৯৩, 

১২৩৬১, ২৩৬৮, ১২৬২১,১৩৮৮৫, ১৩৮৮৬, ১৩০৮০, ১৩০৮১, ১৩০৮২, ১৩৮৭১, 

১৪১৭৬, ১৪২৫৬, ১৪২৫৯, ১৪৪৯৮, ১৫০৭৬, ১৫১২৩ এফং ১৫১৩৪=১৬৪টি। 
৪০ ঈঃ মনাড়া 

ফতবা 

 

 

 

১১ ল্লফী ১৭৫, ১৭৯, ২২৫, ৩২৮, ৪৬৯, ৫২৪, ৮৯৫, ৯৮৭, ৯৮৮, ১০৬৭, ১১৪৪, ১১৪৫, ১৩৮৩, 

১৪৪৮, ১৪৬৮, ১৭১৩, ১৭১৫, ১৮৮৫, ১৯১০, ২০৩২, ২১০৭, ২২০১, ২৫৪৬, ২৬২৯, 

২৬৭২, ২৭৮৯, ২৯৪৮, ২৯৪৯, ৩০২৫, ৩১২৬, ৩২৬১, ৩২৮৭, ৩৪০১, ৩৫৩৬, ৩৫৯২, 

৩৯৬৮, ৪০০২, ৪০৪২, ৪০৫৭, ৪৩০৪, ৪৪৩২, ৪৪৭৯, ৪৫৩৪, ৪৫৯৫, ৪৬৭২, ৫০৯৪, 

৫৩০০, ৫৪৪৮, ৫৪৪৯, ৫৫৩০, ১২, ১৯১৮, ৩৬৬, ৬১৪, ৮০০, ৯২২, ১৪২১, ১৫৯৩, 

১৫৩৬, ১৬৭৬, ১৭৭৭, ১৮৭০, ১৮০৩, ১৮৯৯, ২০৫২, ২০২৪, ২০২২, ২০৩৫, ২০৩৭, 

২১৮৯, ২১৫০, ২৩০০, ২৫৫১, ২৭৬৭, ২৭৭৭, ২৭৬০, ২৮২৩, ২৯৯০, ৩০৩২, ৩০২১, 

৩১৬১, ৩২০৬, ৩২০৯, ৩৪৬২, ৩৫২২, ৩৭৬৫, ৩৭৭৫, ৩৮৭৬, ৩৯৭৮, ৪০৫১, ৪০৯৮, 
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ক্র নং মভৌচায নাভ মচ,এর 

নং 

থানা ঔবতয়ান নং 

৪০৬০, ৪১৩৫, ৪২৮৬, ৪২৭৩, ৪৩৭৩, ৪৪৭৮, ৪৪৬৬, ৪৪৯৭, ৪৫৭৩, ৪৮১১, ৪৯১৪, 

৪৯১১, ৪৯৪৫, ৫০৬৯, ৫০৯৪  ৮৮১১নং ঔবতয়ান ব্যতীত। 

 

 

৩.৫ এও নচট্রয ঢাওা বটি চবযট্রয যওাযী ব্যয় এফং অয়ঃ  

১৯৯৫-৯৬ থ বফঙয  ট্রত ২০১১-২০১২ ম বন্ত 

মভাট ব্যবয়ত থ ব  = ৮,৯৪,৬৫,৬৮৬.৫০/- (অট মওাটি চুযানব্বআ রক্ষ য়লবি াচায ঙয়ত বঙয়াব টাওা ) 

মভাট অয়ঃ 

ও) নক্সা বফবক্র  = ৫৭,৫৪,৬৪০/- 

ঔ) ঔবতয়ান বফবক্র  = ৩২,৮৪,৮১০/- 

ক) মওাট ব বপ   = ৬৭,৫৪,৯৬১/- 

খ) ফদয বপ   = ৩,৯২,৩৩৯/ 

মভাট অদায়কৃত  টাওা  = ১,৬১,৮৭,৩৫০/-( এও মওাটি এওলবি রক্ষ াতাব াচায বতনত ঞ্চা টাওা) ।   

 

 

৩.৬ ঢাওা বটি চবয ঘরাওাবরন দাবয়ত্ব ারনওাযী মট্রটরট্রভন্ট  বপাযকট্রণয নাট্রভয তাবরওাঃ 

ক্রঃ নং নাভ ওাম বওার 

ট্রত ম বন্ত 

০১. চনাফ মভাঃ মভাট্রয়ত ঈবদ্দন তালুওদায ০৩-০১-১৯৯৫ ০৬-০৭-১৯৯৮ 

০২. চনাফ এ এ এভ াবনপ ঈবদ্দন যওায ০৭-০৭-১৯৯৮ ১৩-০৭-১৯৯৯ 

০৩. চনাফ এ মও এভ য়াট্রদুর আরাভ ১৮-০৭-১৯৯৯ ১৫-০১-২০০১ 

০৪. চনাফ ভাভৄদ মাট্রন অরভকীয(ঃদাঃ) ১৬-০১-২০০১ ২৫-০৫-২০০১ 

০৫. চনাফ মভাাম্মদ ফদরুর হুদা ২৫-০৫-২০০১ ২৭-০২-২০০২ 

০৬. চনাফ মভাঃ ফাাচ ঈবদ্দন বভয়া  ২৫-০২-২০০২ ১৫-০৬-২০০৪ 

০৭. চনাফ মভাঃ ভবতয়ায যভান(বতঃ দাঃ) ১৫-০৬-২০০৪ ১৫-০৭-২০০৪ 

০৮. চনাফ মভাঃ ফাবরজুয যভান ১৫-০৭-২০০৪ ১৫-০৭-২০০৭ 

০৯. চনাফ পাট্রয়কুিাভান মঘৌদৄযী ২৭-০৬-২০০৭ ১৩-০৭-২০১০ 

১০. চনাফ মভাঃ মকারাভ যব্বানী (বতঃ দাঃ) ১৩-০৭-২০১০ ২৬-০৭-২০১০ 

১১. চনাফ মভাঃ াভসুর অরভ  ২৫-০৭-২০১০ দ্যাফবধ 
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৩.৬ বটি চবযট্রয ীভাফেতা, ক্রটিভৄ  াপল্যঃ 

বটি চবয নানা ওাযট্রণ অট্ররাবঘত ভাট্ররাবঘত ট্রয়ট্রঙ। ভাঠম বাট্রয় তে ংগ্রট্রয য মথট্রও নতুন নওা  ঔবতয়ান মট্রত 

ভূবভ ভাবরওট্রদয দীখ ব ভয় ট্রক্ষা ওযট্রত ট্রয়ট্রঙ। এআ দীখ বসূবত্রতায ন্যতভ প্রধান ওাযণ ট্ররা চবযট্রয বফববন্ন স্তট্রয ভাভরা মভাওদ্দভা 

দাট্রয়য য়া। বটি চবযট্রয পূফ বফতী চবয ভৄট্র চবয ওাম বক্রট্রভয বফরুট্রে দাট্রয়যকৃত ভাভরায ঠিও বযংখ্যান মনআ। বওন্তু বটি 

চবযট্রয ভয় ভাভান্য াআট্রওাট্রট ব প্রচুয যীট দাট্রয়য য়। এ ওর যীট্রটয ওাযট্রণ ট্রনও মক্ষট্রত্র ভগ্র মভৌচায প্রওানা স্থবকত যাঔট্রত 

ট্রয়ট্রঙ, অফায মওান মওান মক্ষট্রত্র  যীট ংবিি ঔবতয়াট্রনয প্রওানা ফন্ধ যাঔট্রত ট্রয়ট্রঙ। মাট্রাও, ভূবভ ভাবরওট্রদয মবাকাবন্ত হ্রাট্র 

যওাট্রযয অআন ওভ বওতবাট্রদয অট্রযা ঈট্রদ্যকী ভূবভওায প্রট্রয়াচন যট্রয়ট্রঙ। বটি চবয র্ম্ট্রওব অট্রযওটি ফড় ববট্রমাক ট্ররা যওাযী 

র্ম্বত্ত মফাত য়া থ বাৎ মফযওাযী ভাবরওানায় মযওড বভূক্ত য়া। যওাযী র্ম্বত্ত যক্ষণাট্রফক্ষট্রণয ভর দাবয়ত্ব ব্যফস্থানা 

ওতৃবট্রক্ষয থ বাৎ মচরা প্রাও, ঈট্রচরা ম বাট্রয় ওাযী ওবভনায (ভূবভ) এফং আঈবনয়ন ভূবভ ওভ বওতবায। াট্রব ব অযাট ১৮৭৫ এয ৪ 

ধাযায বফধান মভাতাট্রফও চবভয ীভানা বঘবহ্নত ওট্রয যাঔায দাবয়ত্ব ভূবভ ভাবরওট্রদযআ। ম বট্রট্রফ যওাযী চবভয ঠিও বঘবহ্নতওযণ  

মযওড বওযট্রণয দাবয়ত্ব ব্যফস্থানা ওতৃবট্রক্ষয। বধওাং মক্ষট্রত্র চবয ঘরাওাট্রর ব্যফস্থানা ওতৃবট্রক্ষয কাবপরবতয চন্য যওাযী চবভ 

মফাত ট্রয়ট্রঙ। তট্রফ এ ংক্রান্ত ববট্রমাক নচট্রয অা ভাত্র অআনানুমায়ী ব্যফস্থা মনয়া ট্রয়ট্রঙ। বটি চবযট্রয নক্সায় ঢাওায ট্রনও ঔার 

ংবওত না য়ায় চবযট্রয বফবধ বফধান নুমায়ী নওায় এওটি মভৌচায ভূবভ ঔেগুট্ররা হুফহু ংওন ওযা ট্রয় থাট্রও। ঢাওা ট্রযয 

বধওাং ঔার বফববন্ন ঈাট্রয় বযাট ট্রয় বকট্রয়ট্রঙ। মওান মওান ঔার যওায ওতৃবও গৃীত ঈন্নয়ন প্রওট্রল্পয অতায় যাস্তায় রুান্তবযত 

ওযা ট্রয়ট্রঙ। অফায মওান মওান ঔার প্রবাফারী নফধ দঔরদাযট্রদয ভাধ্যট্রভ বযাট ট্রয় মঔাট্রন নানা স্থানা এভনবও ফহুতর বফন 

ম বন্ত কট্রড় ঈট্রঠট্রঙ। ট্রযচবভট্রন ঔাট্ররয বস্তত্ব না থাওায় নক্সায় তা ংওট্রনয সুট্রমাক মনআ। চবভয মশ্রণী বযফতবন ম বট্রফক্ষণ ওযা ফা 

নুট্রভাদন ওযা ব্যফস্থানা ওতৃবট্রক্ষয ওাচ। এট্রক্ষট্রত্র তাট্রদয কাবপরবতয চন্য ঢাওা ট্রযয ঔারভৄ বনবিহ্ন ট্রয় বকট্রয়ট্রঙ। বটি 

চবযট্র এফং পূফ বফতী অয এ চবযট্র বুবড়কঙ্গা নদীয বওছু ং ব্যবক্ত ভাবরওানায় মযওড ব মদয়া ট্রয়ট্রঙ ভট্রভ ব ববট্রমাক যট্রয়ট্রঙ। 

ফাস্তট্রফ এ ওর চায়কা মচরা প্রান ট্রত বফববন্ন ব্যবক্ত নাট্রভ ফট্রন্দাফস্ত প্রদান ওযা ট্রয়ট্রঙ এফং ফট্রন্দাফট্রস্তয বববত্তট্রত যফতীট্রত তাযা 

চবযট্র মযওড বভূক্ত ওযট্রত ক্ষভ ট্রয়ট্রঙ। 

এ ওর ক্রুটি বফচুযবত ট্রত্ব বটি চবয নানা ওাযট্রণ গুরুত্বপূণ বঃ 

এ চবযট্রআ প্রথভ ওবর্ম্ঈটযাআচড েবতট্রত ঔবতয়ান ঙাাট্রনা য়। নওা ভৄদ্রট্রণ অদৄবনও মন্ত্রাবত  প্রমবক্তব্যফায ওযা 

ট্রয়ট্রঙ। বটি চবযট্রয ঔবতয়ান ভৄট্রয বফার ডাটাট্রফআচ বতযী ওযা ট্রয়ট্রঙ। এয পট্রর খুফ দ্রুত ঔবতয়াট্রনয ঠিওতা মাঘাআ  তে 

যফযাট্রয সুট্রমাক সৃবি ট্রয়ট্রঙ। অফায বটি চবযট্রয নওা স্কযান (বডবচটাআচ) ওট্রয বচ মযপাট্রযবন্পং - এয ভাধ্যট্রভ বডবচটার 

নওায় বযণত ওযায ওাম বক্রভ আট্রতাভট্রধ্য শুরু ট্রয়ট্রঙ। পট্রর অদৄবনও প্রভেবক্তয ভাধ্যট্রভ দ্রুত  স্বল্প ব্যট্রয় ভূবভ ভাবরওট্রদয মযওড ব 

যফযাট্রয সুট্রমাক সৃবি ট্রয়ট্রঙ। বডবচটার ভূবভ ব্যফস্থানায মক্ষট্রত্র এটি বফযাট গ্রকবতঢাওা মট্রটরট্রভট্রন্টয বনচস্ব মপ্র ঔবতয়ান এবি  

ঙাাট্রনা ওাম বক্রভ শুরু ওট্রযট্রঙ। এয ভাধ্যট্রভ ঔবতয়ান ঙাাট্রনা বফট্রওন্দ্রীওযণ অযম্ভ ট্রয়ট্রঙ। নান্য মচাট্রন এ ওাম বক্রভ ঘালু ওযা মকট্রর 

চটিরতা ট্রনও ওট্রভ অট্রফ। অফায বটি চবযট্রয নওা স্কযান (বডবচটাআচ) ওট্রয বচ মযপাট্রযবন্পং - এয ভাধ্যট্রভ বডবচটার নওায় 

বযণত ওযায ওাম বক্রভ আট্রতাভট্রধ্য শুরু ট্রয়ট্রঙ। পট্রর অদৄবনও প্রভেবক্তয ভাধ্যট্রভ দ্রুত  স্বল্প ব্যট্রয় ভূবভ ভাবরওট্রদয মযওড ব যফযাট্রয 

সুট্রমাক সৃবি ট্রয়ট্রঙ। বডবচটার ভূবভ ব্যফস্থানায মক্ষট্রত্র এটি বফযাট গ্রকবত।  
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৩.৭ পট্রটাগ্যারাযীঃ 

 

 

মট্রটরট্রভন্ট মপ্রট্র স্থাবত ঔবতয়ান ভদ্রট্রন অদৄবনও ওবর্ম্ঈটয ডাটাট্রফচ াব বায 

 

 

 

মট্রটরট্রভন্ট মপ্রট্র ওবর্ম্ঈটযাআচড েবতট্রত ঔবতয়ান ঙাাট্রনা  অদৄবনও  ল্যাফ 
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মট্রডর ফাক ম্যা বপ্রবন্টং মভবন(বধদপ্তট্রয নওা ঙাাঔানায় ব্যফহ্নত তযদৄানও মন্ত্র) 

 

 

 
ম্যাট্রয বফ্লভ বতযীয ওযাট্রভযা 
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মনট্রকটিব প্রট্র মভবন 

 

 

 

 
মট্রটরট্রভন্ট মপ্রট্র স্থাবত অদৄবনও প্লটায মভবন (ম্যা বপ্রবন্টং ) 
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যােবপড মভবনঃ নওা ভৄদ্রট্রণয চন্য ব্যফহ্রত মভবন যাে বপড মভবন 

 

 

 
 

ওাটিং মভবনঃ নওায াশ্বব ওাটায চন্য ব্যফহ্রত 
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বঅআ মভবনঃ স্তঘাবরত বপ্রবন্টং মভবন 

 

 

 

 

 

 
 

ভবন্দয মভবনঃ স্তঘাবরত ঔবতয়ান ভৄদ্রণ মভবন 
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