
 
 
 

ঢাকা িবভাগ 
ইউিনয়ন িম অিফস 

 
জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   

নাম  
ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 

১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ফিরদ র ফিরদ র সদর ১। ঈশান গাপাল র ১। ঈশান গাপাল র   
বায়ালমারী ১। দাদ র, ২। ঘাষ র ১। দাদ র, ২। ঘাষ র   

ম খালী ১। মগচামী, ২। জাহা র, ৩। আড়পাড়া 
৪। কাড়কিদ 

১। মগচামী, ২। জাহা র, ৩। আড়পাড়া ১। কাড়কিদ  

ভাংগা ১। াগ , ২। হািমরদী, ৩। রদী 
৪।  জার র, ৫। চা া, ৬। কালা ধা 
৭। মািনকদহ, ৮। কাউলীেবড়া,৯। 
নািছরাবাদ 
১০। আিজমনগর 

১। াগ , ২। হািমরদী, ৩। রদী 
৪।  জার র, ৫। চা া, ৬। কালা ধা 
৭। মািনকদহ, ৮। কাউলীেবড়া,৯। 
নািছরাবাদ 
১০। আিজমনগর 

  

নগরকা া ১। কাইচাইল, ২। কাদািলয়া শহীদনগর 
৩। ল রিদয়া 

১। কাইচাইল, ২। কাদািলয়া শহীদনগর 
৩। ল রিদয়া 

  

সদর র ১। নািরেকল বািড়য়া ১। নািরেকল বািড়য়া   
সালতা ১। য ন ী ১। য ন ী   
আলফাডাংগা ১। বানা ১। বানা   

িকেশারগ  িকেশারগ  সদর ১। লিতবাবাদ,২। বৗলাই,৩। িব া , ৪। 
মািরয়া, ৫। কশাকিড়য়াইল 

১। লিতবাবাদ, ২। বৗলাই, ৩। িব া  
৪। মািরয়া, ৫। কশাকিড়য়াইল 

  

হােসন র ১। শােহদল, ২। আড়াইবািড়য়া ১। শােহদল, ২। আড়াইবািড়য়া   
িলয়ারচর ১। রামদী, ২। ফিরদ র ১। রামদী, ২। ফিরদ র   

পা ি য়া ১। জা ািলয়া, ২। িদয়া, ৩। হােস ী ১। জা ািলয়া, ২। িদয়া, ৩। হােস ী   
ক য়াদী ১। জালাল র ১। জালাল র   
বািজত র ১। বিলয়াদী, ২। হািলম র, ৩। 

গািজরচর 
৪। কলাগ 

১। বিলয়াদী, ২। হািলম র, ৩। 
গািজরচর 
৪। কলাগ 

  

ভরব ১। নগর, ২। িশব র, ৩। গজািরয়া ১। নগর, ২। িশব র, ৩। গজািরয়া   



৪। কািলকা সাদ ৪। কািলকা সাদ 
কিরমগ  ১। নায়াবাদ, ২। বারঘিরয়া, ৩। দ  

৪। িকরাটন 
১। নায়াবাদ, ২। বারঘিরয়া, ৩। দ  
৪। িকরাটন 

  

তাড়াইল ১। িদগদাইর ১। িদগদাইর   
িমঠামইন ১। বরা , ২। ঢাকী ১। বরা , ২। ঢাকী   
ইটনা ১। চৗগা া ১। চৗগা া   
অ াম ১। কলমা, ২। কা ল, ৩। ব অ াম ১। কলমা, ২। কা ল, ৩। ব অ াম   
িনকলী ১। ছািতরচর ১। ছািতরচর   

 মাট ৫৬ ৫৫   
 - ৩ - 

 
জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   

নাম  
ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 

১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

গাজী র গাজী র সদর ১। ভাওয়ালগড়, ২। িপ জালী  ১। ভাওয়ালগড় , ২। িপ জালী   
র ১। গাজী র , ২। হলাদ র  ১। গাজী র , ২। হলাদ র   

কাপািসয়া ১। রােয়দ, ২। িসহ   ১। রােয়দ, ২। িসহ    
কািলয়াৈকর ১। ম পাড়া, ২। া র, ৩। 

কািলয়াৈকর  
৪। চাপাইর, ৫। ঢালেজাড়া  

১। ম পাড়া, ২। া র , ৩। 
কািলয়াৈকর  
৪। চাপাইর , ৫। ঢালেজাড়া 

  

কালীগ  ১। বাহা রসাদী, ২। ার র, ৩। 
ব ার র  

১। বাহা রসাদী, ২। ার র, ৩। 
ব ার র 

  

নরিসংদী নরিসংদী সদর     
রায় রা ১। নগর, ২। চাে কাি , ৩। 

ডৗকারচর 
৪। নগর, ৫। চাে কাি , ৬। 
ডৗকারচর 

৭। রায় রা ( পৗর) 

১। নগর, ২। চাে কাি , ৩। 
ডৗকারচর 

১। নগর,২। 
চাে কাি  
৩। ডৗকারচর 

১। রায় রা ( পৗর) 

মেনাহরদী ১। র, ২। মেনাহরদী ১। র  ১। মেনাহরদী ( পৗর) 
িশব র ১। বাঘাব 

২। মািছম র 
৩। িশব র  

১। বাঘাব 
 

১। মািছম র ১। িশব র ( পৗর) 
 

পলাশ     



বলাব ১। চরউিজলাব ১। চরউিজলাব   
ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ সদর ১। ঘাগড়া 

 
১। ঘাগড়া   

াগাছা     
লবাড়ীয়া ১। রা ামা য়া, ২। ভবানী র  ১। রা ামা য়া, ২। ভবানী র   

ি শাল     
ভা কা     
না াইল     
ঈ রগ      
গৗরী র     
ল র     

হা য়াঘাট     
ধাবাউড়া     

মাট ২৬ ১৯ ৪ ৩ 
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জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   

নাম  
ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 

১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

শর র শর র সদর ১। বতমারী ঘাঘরাকাি , ২। 
চরেশর র 
৩। চরেমাচািরয়া 

১। বতমারী ঘাঘরাকাি  ১। চরেশর র ১। চরেমাচািরয়া 

 নকলা ১। বােন রদী, ২। গৗড় ার ১। বােন রদী ১। গৗড় ার  
 নািলতাবাড়ী ১। পাড়াগ ও, ২। রামচ ড়া 

৩। কলসপাড় 
১। পাড়াগ ও ১। রামচ ড়া ১। কলসপাড় 

 বরদী ১। গাসাই র, ২। তািতহা  ১। গাসাই র ১। তািতহা   
 িঝনাইগাতী ১। কাংশা, ২। হািতবা া, ৩। গরী র ১। কাংশা ১। হািতবা া ১। গরী র 
 মাট ১৭ ৯ ৫ ৩ 
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জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   
নাম  

ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 
১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
জামাল র জামাল র সদর     
 সিরষাবািড় ১। সিরষাবািড় ( পৗর)  ১। সিরষাবািড় ( পৗর)  
 মলা হ ১। াম র, ২। মলা হ ( পৗর) ১। াম র ১। মলা হ ( পৗর)  
 ইসলাম র ১। ইসলাম র ( পৗর)  ১। ইসলাম র ( পৗর)  
 মাদারগ  ১। মাদারগ  ( পৗর)   ১। মাদারগ  ( পৗর) 
 দওয়ানগ  ১। দওয়ানগ  ( পৗর)   ১। দওয়ানগ  ( পৗর) 
 বকশীগ  ১। বকশীগ  ( পৗর)   ১। বকশীগ  ( পৗর) 
মািনকগ  মািনকগ  সদর ১। জাগীর, ২। গড়পাড়া, ৩। আ াম 

৪। হা পাড়া, ৫। বিতলা, ৬। র 
৭। টাইল, ৮। ভাড়ািরয়া, ৯। বিতলা 

১। জাগীর, ২। গড়পাড়া, ৩। আ াম 
৪। হা পাড়া, ৪। বিতলা 

১। র 
২। টাইল, ৩। 
ভাড়ািরয়া 

১। বিতলা 

 িস াইর ১। জয়ম প, ২। চা হর, ৩। ধ া, ৪। 
বলধারা, ৫। চাির াম, ৬। সােয় া, ৭। 
জািমতা 

১। জয়ম প, ২।  চা হর, ৩। ধ া ১। বলধারা, ২। 
চাির াম 
৩। সােয় া, ৪। 
জািমতা 

 

 সা িরয়া ১। বরাইদ, ২। সা িরয়া, ৩। দড় াম, ৪। 
হরগজ, ৫। িত ী, ৬। রহা , ৭। 
িদঘিলয়া 

১। বরাইদ 
 

১। সা িরয়া, ২। 
দড় াম 
৩। হরগজ, ৪। িত ী 
৫। রহা  

১। িদঘিলয়া 

 িশবালয় ১। মহােদব র, ২। উলাইল, ৩। 
িশ িলয়া 

১। মহােদব র, ২। উলাইল  ১। িশ িলয়া 

 িঘওর ১। িঘওর, ২। বড় য়া, ৩। বািলয়ােখাড়া 
৪। নালী, ৫। পয়লা, ৬। িসং রী 

১। িঘওর ১। বড় য়া 
২। বািলয়ােখাড়া 

১। নালী, ২। পয়লা 
৩। িসং রী 

 হিররাম র ১। কা ন র ১। কা ন র   
 দৗলত র ১। বাঘ য়া, ২। চকিমর র, ৩। 

বা ামারা 
৪। ধাম র 

১। বাঘ য়া ১। চকিমর র ১। বা ামারা, ২। ধাম র 

ন েকাণা ন েকাণা সদর ন েকাণা ( পৗর) ন েকাণা ( পৗর)   
 বারহা া     
 মাহনগ    ১। মাহনগ   
 খািলয়া রী     



 ক য়া ১। ক য়া ( পৗর) ১। ক য়া ( পৗর)   
 মদন   ১। মদন ( পৗর)  
 বধলা     
 আটপাড়া     
 কলমাকা া ১। গা র ( পৗর) ১। গা র ( পৗর)   
  ৪৭ ১৮ ২০ ১১ 
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জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   
নাম  

ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 
১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
গাপালগ  গাপালগ  সদর ১। লিতফ র, ২। গাবরা, ৩। 

জালালাবাদ 
৪। চ িদঘিলয়া, ৫। সাহা র, ৬। 
কা িলয়া 
৭। উরিফ, ৮। বাড়াশী, ৯। গািপনাথ র 
১০। িনজড়া, ১১। করপাড়া 

১। লিতফ র, ২। গাবরা, ৩। 
জালালাবাদ 
৪। চ িদঘিলয়া, ৫। সাহা র, ৬। 
কা িলয়া 
৭। উরিফ 

১। বাড়াশী 
২। গািপনাথ র 
৩। িনজড়া 

১। করপাড়া 

 ি পাড়া ১। ি পাড়া, ২। বিণ, ৩। গাপাল র ১। ি পাড়া, ২। বিণ, ৩। গাপাল র   
 কাটালীপাড়া ১। কাি , ২। কাটালীপাড়া, ৩। 

কলাবাড়ী 
৪। রামশীল, ৫। শলা, ৬। য়া াম 

১। কাি , ২। কাটালীপাড়া, ৩। 
কলাবাড়ী 
৪। রামশীল, ৫। শলা 

১। য়া াম  

 ক দ র ১। পশারগাতী, ২। ব াম, ৩। 
কাশািলয়া 
৪। রাঘিদ, ৫। ভাবড়া র, ৬। নিন ীর 
৭। বাশবাড়ীয়া 

১। পশারগাতী, ২। ব াম, ৩। 
কাশািলয়া 
৪। রাঘিদ 

১। ভাবড়া র 
২। নিন ীর 

১। বাশবাড়ীয়া 

 কািশয়ানী ১। রাতইল, ২। পা িলয়া, ৩। 
িনজামকাি  
৪। িস া, ৫। ই র 

১। রাতইল, ২। পা িলয়া, ৩। 
িনজামকাি  
৪। িস া 

১। ই র  

 রাজবাড়ী সদর     
 পাংশা ১। বা পাড়া ১। বা পাড়া   
 গায়াল  ১। পৗর  গায়াল  ১। পৗর  গায়াল    
 কা খালী     



  ৩৪ ২৫ ৭  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

িসেলট িবভাগ 
ইউিনয়ন িম অিফস 

 
 

জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   
নাম  

ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 
১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
নামগ  নামগ  সদর ১। গৗরারং 

২। জাহা ীরনগর 
৩। মা াপাড়া 
৪। র রচর  
৫। কাঠইর 
৬। রবান নগর 
৭। রমা 
৮। ল ণ  

১। গৗরারং 
২। জাহা ীরনগর 
৩। মা াপাড়া  

১। র রচর  
২। কাঠইর 
৩। রবান নগর 

১। রমা 
২। ল ণ  

 দি ণ নামগ  ১। দরগাপাশা 
২। িশ লবাক  
৩। জয়কলস 
৪। ব পাগলা  

১। দরগাপাশা 
২। িশ লবাক  
৩। জয়কলস 

১। ব পাগলা  
২। পি ম বীরগ ও 

১। ববীরগ ও 



৫। পি ম বীরগ ও 
৬। ববীরগ ও 

 ছাতক ১।  দালার বাজার 
২।  িসংচাপইড় 
৩।  ভাতগ ও 
৪।  ইসলাম র 
৫।  রমা দি ণ 
৬।  চরমহ া 
৭।  নায়ারাই 
৮। ছাতক 
৯।  রমা উ র 
১০।  কালা কা 

১।  দালার বাজার 
২।  িসংচাপইড় 
৩।  ভাতগ ও 
৪।  ইসলাম র 

১।  রমা দি ণ 
২।  চরমহ া 
৩।  নায়ারাই 

১। ছাতক 
২।  রমা উ র 
৩।  কালা কা 

 জগ াথ র ১। আশারকাি  
২। পাটলা 
৩। সয়দ র শাহারপ‘◌াড়া 
৪। পাইলগ ও 
৫। িচলাউড়া হলিদ র 
 

১। আশারকাি  
২। পাটলা 

১। সয়দ র 
শাহারপ‘◌াড়া 
২। পাইলগ ও 
 

১। িচলাউড়া হলিদ র 

 িদরাই ১। রিফনগর 
২। ভা পাড়া 
৩। ল  
৪। িদরাই সরম ল 
৫। কিরম র 

১। রিফনগর 
২। ভা পাড়া 

১। ল  
২। িদরাই সরম ল 

১। কিরম র 

 শা া ১। আটগ ও 
২। শা া 
৩। হিবব র 

১। আটগ ও 
২। শা া 

১। হিবব র  

 
 
 
 
 
 



 
জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   

নাম  
ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 

১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
 ধমপাশা ১। চামরদানী 

২। বংশী া উঃ 
৩। সলবরষ 
৪। বংশী া দঃ 
৫। খাইড় রাজা র দঃ 
৬। খাইড় রাজা র উঃ 

১। চামরদানী 
২। বংশী া উঃ 

১। সলবরষ 
২। বংশী া দঃ 

১। খাইড় রাজা র দঃ 
২। খাইড় রাজা র উঃ 

 জামালগ  ১। ফনারবাক 
২। বেহলী 
৩। জামালগ  

১। ফনারবাক ১। বেহলী ১। জামালগ  

 তািহর র ১। বাদাঘাট 
২। বািল রী 
৩। বড়দল উঃ 
৪। র দঃ 
৫। বড়দল দঃ 

১। বাদাঘাট 
২। বািল রী 

১। বড়দল উঃ 
২। র দঃ 

১। বড়দল দঃ 

 িব র র ১। ফেত র 
২। ধন র 
৩। বাদাঘাট দঃ 
৪। স কাবাদ 

১। ফেত র 
২। ধন র 

১। বাদাঘাট দঃ ১। স কাবাদ 

 দায়ারাবাজার ১। মা ারগ ও 
২। বাগলাবাজার 
৩। বাংলাবাজার 
৪। নরিসংহ র 
৫। পা ারগ ও 
৬। রমা 

১। মা ারগ ও 
২। বাগলাবাজার 

১। বাংলাবাজার 
২। নরিসংহ র 

১। পা ারগ ও 
২। রমা 

 
 
 
 
 



 
মৗলভীবাজার মৗলভীবাজার 

সদর 
১। মৗলভীবাজার 
২। একা না 
৩। মা ফা র 
৪। আখাইল ড়া 
৫। কনক র 
৬। নািজরাবাদ 
৭। আপার কাগাবলা 
৮। ম খ 

১। মৗলভীবাজার 
২। একা না 
৩। মা ফা র 

১। আখাইল ড়া 
২। কনক র 
৩। নািজরাবাদ 

১। আপার কাগাবলা 
২। ম খ 

 রাজনগর ১। টংরা 
২। উ রভাগ 
৩। ফেত র 
৪। প চগাও 

১। টংরা 
২। উ রভাগ 

১। ফেত র ১। প চগাও 

 
 
 
 
 
 

জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   
নাম  

ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 
১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
 লাইড়া ১। লাইড়া 

২। ভােটরা 
৩। কমধা 
৪। রাইৎগাও 

১। লাইড়া 
২। ভােটরা 

১। কমধা ১। রাইৎগাও 

 কমলগ  ১। কমলগ  
২। শমেসরনগর 
৩। রিহম র 
৪। ইসলাম র 
৫। পতনউষার 
৬। মাধব র 
৭। আলীনগর 

১। কমলগ  
২। শমেসরনগর 
৩। রিহম র 
৪। ইসলাম র 

১। পতনউষার 
২। মাধব র 

১। আলীনগর 



 ম ল ১। ম ল 
২। কালা র 
৩। িস রখান 
৪। কািলঘাট 
৫। সাতগাও 
৬। রাজঘাট 
৭। িমজা র 

১। ম ল 
২। কালা র 
৩। িস রখান 

১। কািলঘাট 
২। সাতগাও 

১। রাজঘাট 
২। িমজা র 

 ড়ী ১। পি ম ড়ী 
২। সাগরনাল 
৩। ব ড়ী 

১। পি ম ড়ী ১। সাগরনাল ১। ব ড়ী 

  বড়েলখা ১। বড়েলখা 
২। দি নবাগ (উ র) 
৩। বিণ 
৪। জানগর 
৫। দােসর বাজার 
৬। দি ণ শাহবাজ র 
৭। িনজবাহা র র 

১। বড়েলখা 
২। দি নবাগ (উ র) 
৩। বিণ 
৪। জানগর 

১। দােসর বাজার 
২। দি ণ শাহবাজ র 

১। িনজবাহা র র 

িসেলট িসেলট সদর ১। জালালাবাদ  
২। মাগলগ ও 
৩। কাি গ ও 
৪। ল কর 
৫। খািদম নগর 
৬। েকর বাজার 
৭। খািদমপাড়া 

১। জালালাবাদ  
২। মাগলগ ও 
৩। কাি গ ও 
৪। ল কর 
৫। খািদম নগর 
৬। েকর বাজার 
৭। খািদমপাড়া 

  

 
 
 
 
 
 
 

জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   
নাম  

ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 
১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
 দি ণ রমা ১। বরইকাি  

২। ততলী 
৩। চাই 
৪। দাউদ র 
৫। কামালবাজার 

১। বরইকাি  
২। ততলী 
৩। চাই 
৪। দাউদ র 
৫। কামালবাজার 

  

 িব নাথ ১। দওকলস  
২। দৗলত র 
৩। লামাকাজী 
৪। অলংকারী 

১। দওকলস  
২। দৗলত র 
৩। লামাকাজী 
৪। অলংকারী 

  

 বালাগ  ১। পি ম গৗরী র 
২। ব গৗরী র 
৩। বায়াল ড় 
৪। ব পলন র 
৫। পি ম পলন র 
৬। উসমান র 
৭। দয়ামীর 
৮। গায়ালাবাজার 

১। পি ম গৗরী র 
২। ব গৗরী র 
৩। বায়াল ড় 
৪। ব পলন র 
৫। পি ম পলন র 
৬। উসমান র 
৭। দয়ামীর 
৮। গায়ালাবাজার 

  

 গালাপগ  ১। বাঘা 
২। ল ীপাশা 
৩। ধবারীবাজার 
৪। ল ণাব  
৫। পি ম আ ড়া 
৬। শিরফগ  
৭। লবাড়ী 
৮। উ র বােদপাশা 

১। বাঘা 
২। ল ীপাশা 
৩। ধবারীবাজার 
৪। ল ণাব  
৫। পি ম আ ড়া 
৬। শিরফগ  
৭। লবাড়ী 
৮। উ র বােদপাশা 

  

 
 
 
 
 
 
 



জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   
নাম  

ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 
১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
 িবয়ানীবাজার ১। আলী নগর 

২।  বাগ 
৩। িতলপাড়া 
৪। মা া র 
৫। িড়য়া 
৬। মািথউরা 

১। আলী নগর 
২।  বাগ 
৩। িতলপাড়া 
৪। মা া র 
৫। িড়য়া 
৬। মািথউরা 

  

 জিকগ  ১। জিকগ  
২। কাজলসার 
৩। কসকনক র 
৪। লতান র 
৫। খলাছড়া 

১। জিকগ  
২। কাজলসার 
৩। কসকনক র 
৪। লতান র 
৫। খলাছড়া 

  

 জ া র ১। জ া র 
২। চািরকাটা 
৩। ফেতহ র 

১। জ া র 
২। চািরকাটা 
৩। ফেতহ র 

  

 কানাইঘাট ১। কানাইঘাট 
২। ল ী সাদ ব 
৩। ল সাদ পি ম 
৪। সাতবা  
৫। রাজাগ  

১। কানাইঘাট 
২। ল ী সাদ ব 
৩। ল সাদ পি ম 
৪। সাতবা  
৫। রাজাগ  

  

 গায়ইনঘাট ১। ব জাফলং 
২। ফেতহ র 
৩। ম র 
৪। ডৗবাড়ী 

১। ব জাফলং 
২। ফেতহ র 
৩। ম র 
৪। ডৗবাড়ী 

  

 ফ গ  ১। মাইজগ ও 
২। উ র িশয়ারা 
৩। উ র ফ গ  

১। মাইজগ ও 
২। উ র িশয়ারা 
৩। উ র ফ গ  

  

  কা ানীগ  ১। ইসলাম র পি ম 
২। ইসলাম র ব 
৩। তিলখাল 
৪। ইছাকলস 

১। ইসলাম র পি ম 
২। ইসলাম র ব 
৩। তিলখাল 
৪। ইছাকলস 

  



৫। উ র রিনখাই 
৬। দি ণ রিনখাই 

৫। উ র রিনখাই 
৬। দি ণ রিনখাই 

 
জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   

নাম  
ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 

১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

হিবগ  হিবগ  সদর ১। পইল  
২। ল র র  
৩। তঘিরয়া  
৪। িনজাম র  
৫। কড়া  
৬। র র 

১। পইল  
২। ল র র  

১। তঘিরয়া  
২। িনজাম র  
 

১। কড়া  
২। র র 

 নবীগ  ১। িশ 
২। করগাও 
৩। নবীগ  সদর 
৪। বড় বাৈলর 
৫। আউশকাি  
৬। বাউশা 
৭। িদঘলবাঘ 
৮। গ নাই র 
৯। কািলয়ারভা া 

১। িশ 
২। করগাও 
৩। নবীগ  সদর 

১। বড় বাৈলর 
২। আউশকাি  
৩। বাউশা 

১। িদঘলবাঘ 
২। গ নাই র 
৩। কািলয়ারভা া 

 বািনয়াচং ১। দৗলত র 
২। কাগাপাশা 
৩। রাদ র 
৪। পলারকাি  
৫। বড়ইউিড় 
৬। িবদ র 
৭। ম ম র 
৮। ম িন 
৯। বািনয়াচং উঃ ব 
১০। বািনয়াচং দঃ ব 
১১। খাগাইড়া 

১। দৗলত র 
২। কাগাপাশা 
৩। রাদ র 
৪। পলারকাি  

১। বড়ইউিড় 
২। িবদ র 
৩। ম ম র 
৪। ম িন 

১। বািনয়াচং উঃ ব 
২। বািনয়াচং দঃ ব 
৩। খাগাইড়া  

 আজিমরীগ      



 লাখাই ১। ড়াকির 
২। িড়য়াউক 
৩। করাব 
৪। লাখাই 
 

১। ড়াকির 
২। িড়য়াউক 

১। করাব 
 

১। লাখাই 

 
 

জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   
নাম  

ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 
১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
 মাধব র ১। ধমঘর 

২। শাহজাহান র 
৩। া 
৪। চৗমহনী 
৫। ছািতয়াইন 
৬। আি উড়া 
৭। জগ ী র 

১। ধমঘর 
২। শাহজাহান র 
৩। া 

১। চৗমহনী 
২। ছািতয়াইন 

১। আি উড়া 
২। জগ ী র 

 না ঘাট ১। গািজ র 
২। শানখলা 
৩। সা য়া ির 
৪। দওরগাঝ 
৫। পাকপাড়া 
৬। রাণীগ ও 
৭। িমরাশী 

১। গািজ র 
২। শানখলা 
৩। সা য়া ির 

১। দওরগাঝ 
২। পাকপাড়া 

১। রাণীগ ও 
২। িমরাশী 

 বা বল     
      
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

রং র িবভাগ 
ইউিনয়ন িম অিফস 

 
 

জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   
নাম  

ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 
১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
ঠা রগ ও  ঠা রগ ও সদর ১। আকচা 

২। বড়গ ও 
৩। রায় র 
৪। জগ াথ র 

১। আকচা 
২। বড়গ ও 
৩। রায় র 
৪। জগ াথ র 

  

 পীরগ  ১। দৗলত র 
২। বর না 

১। দৗলত র 
২। বর না 

  

 রাণীশংৈকল ১। কািশ র 
২। রােতার 
৩। ন য়ার 

১। কািশ র 
২। রােতার 
৩। ন য়ার 

  

 বািলয়াডা ী ১। ধনতলা ১। ধনতলা   
 হির র ১। ব য়া ১। ব য়া   
গাইবা া  গাইবা া সদর ১। রামচ র 

২। পতলা 
১। রামচ র 
২। পতলা 

১। িগদারী ১। মা ারচর 



৩। কামাজািন 
৪। িগদারী 
৫। মা ারচর 

৩। কামাজািন 

 গািব গ  ১। শালমারা 
২। শাখাহার 
৩। হিররাম র 
৪। লবাড়ী 

১। শালমারা ১। শাখাহার 
২। হিররাম র 

১। লবাড়ী 

 পলাশবাড়ী ১। মহিদ র 
২। পবনা র 

১। মহিদ র ১। পবনা র 
 

 

 সা া র ১। ইিদল র 
২। দােমদর র 

১। ইিদল র ২। দােমদর র  

 রগ  ১। কাপািসয়া 
২। কি বাড়ী 
৩। শাি রাম 

১। কাপািসয়া ১। কি বাড়ী ১। শাি রাম 

 
 
 
 
 সাঘাটা ১। ঘিডদহ 

২। মি নগর 
৩। হলিদয়া 

১। ঘিডদহ ১। মি নগর ১। হলিদয়া 

 
 

জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   
নাম  

ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 
১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
 লছিড় ১। লছিড় 

২। ফজ র 
৩। উিড়য়া 

১। লছিড় ১। ফজ র ১। উিড়য়া 

লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
সদর 

১। প গড় 
২। রাজ র 
৩। হারা  

১। প গড় ১। রাজ র ১। হারা  

 আিদতমারী ১। কমলাবাড়ী ১। কমলাবাড়ী ১। পলাশী ১। সার র 



২। পলাশী 
৩। সার র 

 কালীগ  ১। চলবলা ১। চলবলা   
 হাতীবা া ১। গি মারী 

২। ডাউয়াবাড়ী 
৩। সািনয়াজান 
৪। ফিকরপাড়া 

১। গি মারী 
২। ডাউয়াবাড়ী 

১। সািনয়াজান ১। ফিকরপাড়া 

 পাট াম ১। দহ াম 
২। পাট াম 
৩। রাম র 

১। দহ াম ১। পাট াম ১। রাম র 

প গড় প গড় সদর ১। প গড় ১। প গড়   
 বাদা ১। বাদা ১। বাদা   
 দবীগ  ১। দবীগ  ১। দবীগ    
  ত িলয়া     
 আেটায়ারী     
িদনাজ র িদনাজ র সদর     
 
 
 
 
 িবরল ১। পলাশবাড়ী 

২। পৗর  
১। পলাশবাড়ী ১। পৗর   

 বাচাগ  ১। পৗর  ১। পৗর   
 
 

জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   
নাম  

ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 
১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
 কাহােরাল     
 বীরগ  ১। পৗর  ১। পৗর   
 খানসামা     
 িচিররব র     
 পাবতী র     



 লবাড়ী     
 িবরাম র ১। র ১। র   
 নবাবগ      
 ঘাড়াঘাট ১। পৗর  ১। পৗর   
নীলফামারী নীলফামারী সদর     
 ডামার ১। ডামার ১। ডামার   
 িডমলা     
 জলঢাকা     
 িকেশারগ      
 সয়দ র     
রং র রং র সদর ১। দশনা সােকল 

২। তামপাট সােকল 
৩। গেণশ র সােকল 
৪। ধাপ সােকল 

১। দশনা সােকল 
২। তামপাট সােকল 

১। গেণশ র সােকল 
২। ধাপ সােকল 

 

 তারাগ  ১। আলম র 
২। ইকরচালী 

১। আলম র 
২। ইকরচালী 

  

 িমঠা র ১। জায়গীরহাট 
২। শ বাড়ী 
৩। কাি খাল 
৪। বা য়া 
৫। বালারহাট 
৬। রানী র 
৭। িমজা র 
৮। র র 
৯। িচলাখাল 
১০। ছড়ানহাট 
১১। ভাংনী 
১২। িমলন র 
১৩। নানকর 
১৪। খাড়াগাছ 

১। জায়গীরহাট 
২। শ বাড়ী 
৩। কাি খাল 
৪। বা য়া 
৫। বালারহাট 

১। রানী র 
২। িমজা র 
৩। র র 
৪। িচলাখাল 
৫। ছড়ানহাট 

১। ভাংনী 
২। িমলন র 
৩। নানকর 
৪। খাড়াগাছ 

 পীরগাছা ১। ক াণী 
২। অ দানগর 
৩। পীরগাছা 

১। ক াণী 
২। অ দানগর 

১। পীরগাছা 
২। কাি  

১। তা ুল র 



৪। কাি  
৫। তা ুল র 

 গংগাচড়া ১। গজঘ   
২। নাহালী (ক য়া) 
৩। গংগাচড়া 
৪। বতগাড়ী 
৫। আলমিবিদতর 
৬। বড়িবল 
৭। মিহ র (ল ীটারী) 

১। গজঘ   
২। নাহালী (ক য়া) 
৩। গংগাচড়া 
 

১। বতগাড়ী 
২। আলমিবিদতর 
৩। বড়িবল 

১। মিহ র (ল ীটারী) 

 কাউিনয়া ১। সারাই 
২। টপাম র 

১। সারাই ১। টপাম র  

 বদরগ      
 পীরগ  ১। চ েকাল 

২। রামনাথ র 
৩। িরয়া 
৪। কািবল র 

১। চ েকাল 
২। রামনাথ র 
৩। িরয়া 
৪। কািবল র 

  

 
 

 
 
 
 

বিরশাল িবভাগ 
ইউিনয়ন িম অিফস 

 
 

জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   
নাম  

ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 
১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
বর না বর না সদর ১। বদরখালী 

২। গৗরীচ া 
৩। এম বািলয়াতলী 
৪। ঢ য়া 

১। বদরখালী 
২। গৗরীচ া 

১। এম বািলয়াতলী 
২। ঢ য়া 

 



 আমতলী ১। আঠারগািছয়া 
২। আড়পা ািশয়া 
৩। চাওড়া 

১। আঠারগািছয়া 
২। আড়পা ািশয়া 

১। চাওড়া  

 পাথরঘাটা ১। নাচনাপাড়া 
২। কাঠালতলী 
৩। কাকিচড়া 

১। নাচনাপাড়া 
২। কাঠালতলী 

১। কাকিচড়া  

 বতাগী ১। িবিবিচিন 
২। সিরষা িড় 
৩। মাকািময়া 

১। িবিবিচিন 
২। সিরষা িড় 

১। মাকািময়া  

 বামনা ১। বামনা ১। বামনা   
 তালতলী ১। শািরকখালী 

২। িনশানবািড়য়া 
৩। সানাকাটা 
৪। ছাটবগী 

১। শািরকখালী 
২। িনশানবািড়য়া 

১। সানাকাটা 
২। ছাটবগী 

 

প য়াখালী প য়াখালী সদর ১। আউিলয়া র 
২। বড় িবঘাই 
৩। ছাট িবঘাই 
৪। লাহািলয়া 
৫। ইটবািড়য়া 
৬। জনকাঠী 
৭। মাদার িনয়া 
৮। বদর র 
৯। কািলকা র 

১। আউিলয়া র 
২। বড় িবঘাই 
৩। ছাট িবঘাই 
৪। লাহািলয়া 

১। ইটবািড়য়া 
২। জনকাঠী 
৩। মাদার িনয়া 

১। বদর র 
২। কািলকা র 

 মকী ১। রািদয়া 
২। পা ািশয়া 
৩। রাম র 
৪। আ ািরয়া 

১। রািদয়া 
২। পা ািশয়া 

১। রাম র ১। আ ািরয়া 

 বাউফল ১। নওমালা 
২। নািজর র 
৩। আদাবািড়য়া 
৪। কািছপাড়া 
৫। কশব র 
৬। মদর রা 

১। নওমালা 
২। নািজর র 
৩। আদাবািড়য়া 
৪। কািছপাড়া 

১। কশব র 
২। মদর রা 
৩। য় মিন 

১। চ ীপ 
২। বাউফল 
৩। দাসপাড়া 



৭। য় মিন 
৮। চ ীপ 
৯। বাউফল 
১০। দাসপাড়া 

 িমজা র ১। িমজাগ  
২। মাধবখালী 

১। িমজাগ  ১। মাধবখালী  

 দশিমনা ১। ব শবািড়য়া ১। ব শবািড়য়া   
 গলািচপা ১। কলাগািছয়া 

২। গালখালী 
৩। গজািলয়া 
৪। িচকনীকাি  
৫। পানপি  
৬। গলািচপা 
৭। ডা য়া 
৮। চরকাজল 

১। কলাগািছয়া 
২। গালখালী 
৩। গজািলয়া 

১। িচকনীকাি  
২। পানপি  
৩। গলািচপা 

১। ডা য়া 
২। চরকাজল 

 কলাপাড়া ১। নীলগ  
২। লাসর 
৩। বািলয়াতিল 
৪। লতাচাপলী 
৫। য়াখালী 
৬। চাকামইয়া 
৭। ডাব গ  
৮। িমঠাগ  
৯। চ া র 

১। নীলগ  
২। লাসর 
৩। বািলয়াতিল 
৪। লতাচাপলী 

১। য়াখালী 
২। চাকামইয়া 
৩। ডাব গ  

১। িমঠাগ  
২। চ া র 

 রাংগাবালী ১। চরেমা াজ 
২। ছাটবাইশিদয়া 

১। চরেমা াজ ১। ছাটবাইশিদয়া  

ঝালকা  ঝালকা  সদর     
 নলিছ  ১। ভরবপাশা 

২। নামচনমহল 
৩। মা ারহাট 

১। ভরবপাশা 
২। নামচনমহল 
৩। মা ারহাট 

  

 রাজা র     
 কাঠািলয়া     
 িপেরাজ র     



 নািজর র ১। কলারেদায়ািনয়া ১। কলারেদায়ািনয়া   
 নাছারাবাদ ১। পকাঠী  ১। পকাঠী  
 কাউখালী     
 ভা ািরয়া ১। মঠবািড়য়া পৗর   ১। মঠবািড়য়া পৗর 
 িজয়ানগর     
বিরশাল বিরশাল সদর ১। জা য়া ১। জা য়া   
 বােকরগ      
 বা গ  ১। চাদপাশা 

২। কদার র 
১। চাদপাশা ১। কদার র  

 গৗরনদী     
 লাদী ১। বাটামারা ১। বাটামারা   
 িহজলা     
 আৈগলঝাড়া ১। রািজহার 

২। বাগধা 
৩। র র 

১। রািজহার 
২। বাগধা 

১। র র  

 মেহি গ  ১। চরেগাপাল র 
২। আ ারমািনক 
৩। ভাষাণচর 
৪। চরএককিরয়া 
৫। গািব র 
৬। দিড়চর খা িরয়া 

১। চরেগাপাল র 
২। আ ারমািনক 
৩। ভাষাণচর 

১। চরএককিরয়া 
২। গািব র 

১। দিড়চর খা িরয়া 

 উিজর র ১। সাতলা 
২। বরােকাটা 
৩। জ া 
৪। বামরাইল 
৫। ওটরা 

১। সাতলা 
২। বরােকাটা 

১। জ া 
২। বামরাইল 

১। ওটরা 

ভালা ভালা সদর ১। পি ম ইিলশা 
২। বা া 
৩। িশব র 
৪। চরসামাইয়া 

১। পি ম ইিলশা 
২। বা া 
৩। িশব র 

১। চরসামাইয়া  

 দৗলতখান ১। সয়দ র 
২। মদন র 
৩। ম য়া 

১। সয়দ র  ১। মদন র 
২। ম য়া 



 বারহানউি ন ১। গংগা র 
২। টবগী 
৩। পৗর 

১। গংগা র 
২। টবগী 

১। পৗর  

 ত মি ন     
 লালেমাহন ১। ধলীেগৗরনগর 

২। লালেমাহন 
৩। ফরাজগ  

১। ধলীেগৗরনগর 
২। লালেমাহন 

১। ফরাজগ   

 চরফ াশন ১। র ল র 
২। করী- করী 
৩। অ  নজ ল নগর 
৪। িজব নগর 
৫। ঢালচর 
৬। চরমা াজ 
৭। িজ াগড় 
৮। নীলকমল 
৯। এওয়াজ র 
১০। জাহান র 
১১। আ  বকর র 
১২। আব া র 
১৩। ওমর র 
১৪। আহা দ র 

১। র ল র 
২। করী- করী 
৩। অ  নজ ল নগর 
৪। িজব নগর 
৫। ঢালচর 

১। চরমা াজ 
২। িজ াগড় 
৩। নীলকমল 
৪। এওয়াজ র 
৫। জাহান র 
৬। আ  বকর র 
৭। আব া র 

১। ওমর র 
২। আহা দ র 

 মন রা ১। দি ণ সা িচয়া ১। দি ণ সা িচয়া   
 
 
 
 

রাজশাহী িবভাগ 
ইউিনয়ন িম অিফস 

 
 

জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   
নাম  

ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 
১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 



রাজশাহী জয় রহাট ১। মাহা দাবাদ 
২। ধলাহার 

১। মাহা দাবাদ ১। ধলাহার  

 প চিবিব ১। বািলঘাটা ১। বািলঘাটা   
 আে ল র ১। সানা খী   ১। সানা খী 
 কালাই ১। আহে দাবাদ  ১। আহে দাবাদ  
 তলাল ১। লিশগ া   ১। লিশগ া 
িসরাজগ  িসরাজগ  সদর ১। কাওয়ােখালা ১। কাওয়ােখালা   
 শাহজাদ র     
 তাড়াশ     
 কামারখ  ১। রায়েদৗলত র ১। রায়েদৗলত র   
 কািজ র ১। চািলতাডা া 

২। কািজ র 
৩। খাসরাজবাড়ী 
৪। িনি ত র 
৫। মন র নগর 

১। চািলতাডা া 
২। কািজ র 
৩। খাসরাজবাড়ী 
৪। িনি ত র 
৫। মন র নগর 

  

 উ াপাড়া ১। উ াপাড়া 
২। কয়ড়া 

১। উ াপাড়া 
২। কয়ড়া 

  

 রায়গ   ১। ধানগড়া পৗর   
 বল িচ ১। বল িচ পৗর 

২। বড় ল 
১। বল িচ পৗর 
২। বড় ল 

  

 চৗহালী ১। খাস কাউিলয়া 
২। খাস িরয়া 
৩। ল 
৪। ঘাড়জান 
৫। সিদয়াচ দ র 
৬। বা য়া 
৭। ওমর র 

১। খাস কাউিলয়া 
২। খাস িরয়া 
৩। ল 
৪। ঘাড়জান 
৫। সিদয়াচ দ র 
৬। বা য়া 
৭। ওমর র 

  

চ পাইনবাবগ  চ পাইনবাবগ  
সদর 

    

 িশবগ      
ব ড়া ব ড়া সদর ১। রাজা র 

২। শাখািরয়া 
৩। গা ল 

১। রাজা র 
২। শাখািরয়া 
৩। গা ল 

  



 সানাতলা ১। সানাতলা পৗর  ১। সানাতলা পৗর  
 িশবগ  ১। মািঝহ  

২। িশবগ  
১। মািঝহ  ১। িশবগ   

 গাবতলী ১। দি ণপাড়া 
২। বািলয়ািদিঘ 
৩। মিহষাবান 
৪। গাবতলী পৗর 

১। দি ণপাড়া 
২। বািলয়ািদিঘ 
৩। মিহষাবান 

১। গাবতলী পৗর  

 সািরয়াকাি  ১। নারিচ 
২। সািরয়াকাি  
৩।চা য়াবাড়ী 
৪। কাজলা 
৫। কিণবাড়ী 
৬। মামাল র 
৭। বাহাইল 

 ১। নারিচ 
২। সািরয়াকাি  

১।চা য়াবাড়ী 
২। কাজলা 
৩। কিণবাড়ী 
৪। মামাল র 
৫। বাহাইল 

 কাহা  ১। কাহা   ১। কাহা   
 পচািচয়া ১। পচািচয়া পৗর   ১। পচািচয়া পৗর 
 আদমিদিঘ ১। আদমিদিঘ  ১। আদমিদিঘ  
 শাজাহান র ১। মািঝড়া 

২। শাজাহান র 
১। মািঝড়া ১। শাজাহান র  

 নি াম     
 শর র ১। নট পৗর 

২। শাহবে গী 
 ১। নট পৗর ১। শাহবে গী 

নােটার নােটার সদর     
 নলডা া ১।  নলডা া পৗর ১।  নলডা া পৗর   
 িসংড়া ১। তাজ র ১। তাজ র   
 বড়াই াম ১। বড়াই াম 

২। মাঝগ ও 
১। বড়াই াম 
২। মাঝগ ও 

  

 দাস র ১। বিজ র ১। বিজ র   
 লাল র ১। বিজ র ১। অ ন র   
 বাগািতপাড়া ১। বাগািতপাড়া 

২। দয়ারাম র 
১। বাগািতপাড়া 
২। দয়ারাম র 

  

 
 



 
নওগ  নওগ  সদর ১। চি র 

২। ব ার র 
৩। িশকার র 
৪। বায়ািলয়া 
৫। হ সাইগািড় 
৬। বষাইল 
৭। শলগািছ 

১। চি র 
২। ব ার র 
৩। িশকার র 

১। বায়ািলয়া 
২। হ সাইগািড় 
 

১। বষাইল 
২। শলগািছ 

 আ াই ১। িবশা 
২। কািলকা র 
৩। প র 
৪। সাহােগাল 

১। িবশা 
২। কািলকা র 

১। প র 
 

১। সাহােগাল 

 রাণীনগর ১। গানা 
২। িমরাট 

 ১। গানা ১। িমরাট 

 রাণীনগর ১। বড়গাছা 
২। একডালা 

১। বড়গাছা  ১। একডালা 

 বদলগািছ ১। আধাই র 
২। পাহাড় র 
৩। কালা 
৪। িবলাশবাড়ী 
৫। ম রা র 

১। আধাই র 
২। পাহাড় র 

১। কালা 
২। িবলাশবাড়ী 

১। ম রা র 

 ধামইরহাট ১। আলম র 
২। খলনা 
৩। ধামইরহাট 
৪। ইসব র 

১। আলম র 
২। খলনা 

১। ধামইরহাট ১। ইসব র 

 প ীতলা ১। র 
২। আকবর র 
৩। নিজ র 

১। র ১। আকবর র ১। নিজ র 

 প ীতলা ১। িনমইল 
২। িশহাড়া 
৩। আমাইড় 

১। িনমইল ১। িশহাড়া ১। আমাইড় 

 মহােদব র ১। সফা র 
২। হা ড় 

১। সফা র ১। হা ড় 
২। এনােয়ত র 

১। চরাগ র 



৩। এনােয়ত র 
৪। চা াশ 
৫। চরাগ র 

৩। চা াশ 

 মা া ১। ভালাইন 
২। িব র 
৩। মনম 
৪। কািলকা র 
৫। মা া 
৬। ত িলয়া 
৭। ক েশাপাড়া 

১। ভালাইন 
২। িব র 

১। মনম 
২। কািলকা র 
 

১। মা া 
২। ত িলয়া 
৩। ক েশাপাড়া 

 িনয়ামত র ১। হািজনগর 
২। ভািবচা 
৩। পারইল 
৪। বাহা র র 

১। হািজনগর ১। ভািবচা 
২। পারইল 
 

১। বাহা র র 

 পারশা ১। ছাওড় 
২। িশদ র 
৩। িলয়া 

১। ছাওড় ১। িশদ র ১। িলয়া 

 সাপাহার ১। পাতাড়ী 
২। িশরি  

১। পাতাড়ী  ১। িশরি  

রাজশাহী বায়ািলয়া সদর     
 পবা ১। দশনপাড়া 

২। দাম ড়া 
১। বড়গািছ 
২। হির র 
১। নওহাটা ( পৗর) 

১। দশনপাড়া 
২। দাম ড়া 

১। বড়গািছ 
২। হির র 

১। নওহাটা ( পৗর) 

 গাদাগাড়ী ১। চরআষািড় ১। চরআষািড়   
 তােনার ১।  প চ র  

২। চা িড়য়া 
৩। সরনজাই 
৪। তাল  
৫। তােনার ( পৗর) 

১।  প চ র  
২। চা িড়য়া 

১। সরনজাই 
২। তাল  

১। তােনার ( পৗর) 

 মাহন র ১। ঘািস াম 
২। বাকিশমইল 

১। ঘািস াম ১। বাকিশমইল ১। রইল 



৩। রইল 
 বাগমারা ১। গািব পাড়া 

২। সানাডা া 
৩। িঝকড়া 
৪। ীপ র 
৫। হািমর ৎসা 
৬। গায়ালকাি  
৭। ভডা া 
৮। বা পাড়া 
৯। মািড়য়া 
১০। কাচারীেকায়ালীপাড়া 
১১। ভবানীগ  
১২। তােহর র 

১। গািব পাড়া 
২। সানাডা া 
৩। িঝকড়া 
৪। ীপ র 

১। হািমর ৎসা 
২। গায়ালকাি  
৩। ভডা া 
৪। বা পাড়া 

১। মািড়য়া 
২। কাচারীেকায়ালীপাড়া 
৩। ভবানীগ  
৪। তােহর র 

 গা র ১। ঝালকা 
২। িকসমতগণৈকড় 
৩। জয়নগর 
৪। নওপাড়া 

১। ঝালকা 
২। িকসমতগণৈকড় 

১। জয়নগর ১। নওপাড়া 

 য়া ১। বল িরয়া 
২। ভা কগািছ 

১। বল িরয়া ১। ভা কগািছ  

 চারঘাট ১। ভায়াল ী র 
২। ইউ ফ র 

১। ভায়াল ী র ১। ইউ ফ র  

 বাঘা ১। গড়গিড় 
২। পা িড়য়া 
৩। বাউসা 

১। গড়গিড় ১। পা িড়য়া ১। বাউসা 

পাবনা পাবনা সদর ১। মালি  
২। চরতারা র 

১। মালি  
২। চরতারা র 

  

 আটঘিরয়া     
 ঈ রদী ১। ল ী া 

২। স ড়া 
৩। পাকশী 
৪। ছিলম র 

১। ল ী া 
২। স ড়া 
৩। পাকশী 
৪। ছিলম র 

  

 চাটেমাহর ১। ছাইেকালা 
২। িডিব াম 

 ১। ছাইেকালা 
২। িডিব াম 

১। িবলচলন 
২। ম রা র 



৩। িবলচলন 
৪। ম রা র 
৫। িনমাইচড়া 

৩। িনমাইচড়া 

 ভাং ড়া ১। পারভাং ড়া 
২। অ মিনষা 
৩। খানমিরচ 
৪। ম েতাষ 
৫। িদলপাশার 

১। পারভাং ড়া 
২। অ মিনষা 

১। খানমিরচ 
২। ম েতাষ 

১। িদলপাশার 

 ফিরদ র ১। হাদল 
২। িবএলবাড়ী 

১। হাদল  ১। িবএলবাড়ী 

 বড়া ১। চাকলা 
২। ঢালার চর 
৩। হা িরয়া নাকািলয়া 
৪। কেটালা 

 ১। চাকলা 
২। ঢালার চর 

১। হা িরয়া নাকািলয়া 
২। কেটালা 

 স িথয়া ১। ন ন র 
২। ধাপাদহ 
৩। লবাড়ীয়া 

 ১। ন ন র 
২। ধাপাদহ 

১। লবাড়ীয়া 

 জানগর ১। সাগরকাি  
২। মািনকহাট 
৩। রাণীনগর 
৪। ভায়না 

১। সাগরকাি  ১। মািনকহাট 
২। রাণীনগর 

১। ভায়না 

      
 
 

লনা িবভাগ 
ইউিনয়ন িম অিফস 

 
 

জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   
নাম  

ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 
১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
মা ড়া মা ড়া সদর ১। ক ি  

২। গাপাল াম 
১। ক ি  
২। গাপাল াম 

  



 মহ দ র ১। দাঘা 
২। রাজা র 

১। দাঘা 
২। রাজা র 

  

 শািলখা  ১। শািলখা   
 র ১। আমলসার 

২। েকাল 
১। আমলসার 
২। েকাল 

  

সাত ীরা  সাত ীরা সদর ১। লাবসা 
২। ঘানা 
৩। রাজ র 
৪। িশব র 

১। লাবসা 
২। ঘানা 

১। রাজ র ১। িশব র 

 কলােরায়া ১। কলােরায়া 
২। লা লঝাড়া 
৩। েশাডা া 
৪। িগখালী 
৫। কড়াগািছ 
৬। করালকাতা 

১। কলােরায়া ১। লা লঝাড়া 
২। েশাডা া 
৩। িগখালী 

১। কড়াগািছ 
২। করালকাতা 

 তালা ১। মা রা 
২। জালাল র 
৩। ◌িুমরা 
৪। ধানিদয়া 

১। মা রা 
২। জালাল র 

১। ◌ুিমরা ১। ধানিদয়া 

 আশা িন ১। া 
২। উলা 

১। া ১। উলা  

 দবহাটা ১। সিখ র ১। সিখ র   
 কািলগ  ১। নলতা 

২। ম েরশ র 
৩। দি ন র 
৪। নগর 

১। নলতা 
২। ম েরশ র 

১। দি ন র ১। নগর 

 ামনগর ১। রমজাননগর ১। রমজাননগর   
ি য়া ি য়া সদর     

 মারখালী ১। চরসািদ র ১। চরসািদ র   
 খাকসা ১। পৗর িশ িলয়া 

২। ওসমান র 
৩। বতবাড়ীয়া 
৪। জয়ি হাজরা 

১। পৗর িশ িলয়া ১। ওসমান র 
২। বতবাড়ীয়া 

১। জয়ি হাজরা 
২। গাপ াম 



৫। গাপ াম 
 িমর র ১। বইল 

২। লবাড়ীয়া 
১। বইল ১। লবাড়ীয়া  

 দৗলত র     
 য়াডা া ১। প িবলা ১। প িবলা   
 আলমডা া ১। বলগাছী 

২। ভাংবাড়ীয়া 
৩। বাড়াদী 
৪। খািদম র 
৫। নাগদহ 

১। বলগাছী 
২। ভাংবাড়ীয়া 
৩। বাড়াদী 
৪। খািদম র 
৫। নাগদহ 

  

 দা ড় দা ১। পার র 
২। নিতেপাতা 

১। পার র 
২। নিতেপাতা 

  

 জীবননগর । সীমা  
২। ব কা 
৩। রায় র 

১। সীমা  
২। ব কা 
৩। রায় র 

  

লনা লনা সদর ১। সানাডা া ১। সানাডা া   
 পসা ১। আইচগাতী 

২। . এস বািহরদিয়া 
৩। ফলতলা 
৪। * আইচগাতী িনজ  ভবন 

১। আইচগাতী 
২। . এস বািহরদিয়া 

১। ফলতলা ১। * আইচগাতী িনজ  
ভবন 

 তরখাদা ১। ছাগলাদাহ 
২। ম র 
৩। সািচয়াদাহ 
৪। আজগড়া 

১। ছাগলাদাহ 
২। ম র 

১। সািচয়াদাহ 
২। আজগড়া 

 

 িদঘিলয়া ১। যাগীেপাল 
২। িদঘিলয়া 
৩। গািজরহাট 
৪। খািলশ র 
৫। আড়ংঘাটা 
৬। খানজাহান আলী 

১। যাগীেপাল 
২। িদঘিলয়া 
৩। গািজরহাট 

১। খািলশ র 
২। আড়ংঘাটা 
৩। খানজাহান আলী 

 

 লতলা ১। আটরা িগলাতলা 
২। জািমরা 

১। আটরা িগলাতলা ১। জািমরা  

 িরয়া ১। সাহস ** ১। সাহস ** ১। ভা ারপাড়া ১। ধামািলয়া 



২। শরাফ র 
৩। মা রখালী 
৪। িদয়া 
৫। রং র 
৬। ভা ারপাড়া 
৭। মা রেঘানা 
৮। ধামািলয়া 

২। শরাফ র 
৩। মা রখালী 
৪। িদয়া 
৫। রং র 

২। মা রেঘানা 

 ব য়াঘাটা ১। জলমা 
২। গ ারাম র 
৩। আিমর র 
৪। ভা ারেকাট 

১। জলমা 
২। গ ারাম র 

১। আিমর র 
২। ভা ারেকাট 

 

 দােকাপ ১। কামারেখালা 
২। দােকাপ 
৩। লাউেডাব * 
৪। বা য়া 

১। কামারেখালা 
২। দােকাপ 
৩। লাউেডাব * 

১। বা য়া  

 পাইকগাছা ১। চ দখালী 
২। গদাই র 
৩। হিরঢািল 
৪। লতা 

১। চ দখালী 
২। গদাই র 

১। হিরঢািল 
২। লতা 

 

 কয়রা ১। মহারাজ র * 
২ দি ণ বদকাশী 
৩ বাগালী 

১। মহারাজ র * ১। দি ণ বদকাশী ১। বাগালী 

নড়াইল নড়াইল সদর     
 কািলয়া ১। প চ াম 

২। ইিলয়াছাবাদ 
১। প চ াম 
২। ইিলয়াছাবাদ 

  

 লাহাগড়া ১। পৗর লাহাগড়া ১। পৗর লাহাগড়া   
িঝনাইদহ িঝনাইদহ সদর ১। পৗর 

২। ম হা  
৩। মড়াবাড়ীয়া 
৩। ঘাড়শাল 
৪। রাট 
৫। সাগা া 

১। পৗর 
২। ম হা  
৩। মড়াবাড়ীয়া 
৩। ঘাড়শাল 
৪। রাট 
৫। সাগা া 

  

 শল পা     



 হিরণা  ১। ফলিস ১। ফলিস   
 কালীগ  ১। জামাল 

২ রাখালগািছ 
৩। কা ভাংগা 

১। জামাল ১। রাখালগািছ ১। কা ভাংগা 

 কাটচ দ র ১। শনা ১। শনা   
 মেহশ র     
মেহর র মেহর র সদর     

যেশার যেশার সদর ১। আরব র 
২। উপ শহর 
৩ কািশম র 

১। আরব র ১। উপ শহর ১। কািশম র 

 বাঘারপাড়া ১। দাহা লা 
২। জামািদয়া 
৩ দরাজহাট 
৪ রায় র 

১। দাহা লা 
২। জামািদয়া 

১। দরাজহাট ১। রায় র 

 অভয়নগর ১। লী ১। লী   
 মিনরাম র ১। মিনরাম র 

২ মি মনগর 
৩। ল য়া 
৪ বাডাংগা 
৫। মেনাহর র 

১। মিনরাম র ১। মি মনগর 
২। ল য়া 

১। বাডাংগা 
২। মেনাহর র 

 কশব র ১। কশব র 
২ িব ান কা  

১। কশব র ১। িব ান কা   

 চৗগাছা ১। চৗগাছা 
২ িসংহ িল 

১। চৗগাছা ১। িসংহ িল  

 িঝকরগাছা ১। িঝকরগাছা 
২। পািনসারা 
৩ িনবাসেখালা 
৪। শংকর র 

১। িঝকরগাছা 
২। পািনসারা 

১। িনবাসেখালা ১। শংকর র 

 শাশা ১। িনজাম র 
২ বনােপাল 
৩। বাহা র র 

১। িনজাম র ১। বনােপাল ১। বাহা র র 

 যেশার ১। িঝকরগাছা 
২ মিনরাম র 

১। িঝকরগাছা ১। মিনরাম র ১। বাঘারপাড়া 



৩ বাঘারপাড়া 
বােগরহাট বােগরহাট সদর ১। ডমা 

২। ঘাটগ ুজ 
৩ কাড়াপাড়া 
৪। িব র 
৫ বমরতা 
৬। খান র 

১। ডমা 
২। ঘাটগ ুজ 

১। কাড়াপাড়া 
২। িব র 

১। বমরতা 
২। খান র 

 ফিকরহাট ১। ফিকরহাট সদর 
২। বগাতা 
৩। ভিদয়া 
৪ লখ রৎ 
৫ লঘর 

১। ফিকরহাট সদর 
২। বগাতা 
৩। ভিদয়া 

১। লখ র ১। লঘর 

 মা াহাট ১। উদয় র 
২। গাওলা 
৩ িলয়া 
৪ কাদািলয়া 

১। উদয় র 
২। গাওলা 

১। িলয়া ১। কাদািলয়া 

 িচতলমারী ১। বড়বািড়য়া 
২ সে াষ র 
৩। িহজলা 

১। বড়বািড়য়া ১। সে াষ র ১। িহজলা 

 ক য়া ১। মিঘয়া 
২। বাধাল 
৩। গাপাল র 
৪। ধাপাখালী 

 ১। মিঘয়া 
২। বাধাল 

১। গাপাল র 
২। ধাপাখালী 

 মােড়লগ  ১। মােড়লগ  
২। বা ইখালী 
৩ তিলখালী 
৪ বলই িনয়া 
৫। খালী 
৬। রামচ র 
৭। হাগলাপাশা 

১। মােড়লগ  
২। বা ইখালী 

১। তিলখালী 
২। বলই িনয়া 
৩। খালী 

১। রামচ র 
২। হাগলাপাশা 

 শরণেখালা     
 রামপাল ১। উজল ড় 

২। ভাজপািতয়া 
১। উজল ড় 
২। ভাজপািতয়া 

১। রাজনগর 
২। বাশতলী 

১। পিড়খালী 



৩। রাজনগর 
৪। বাশতলী 
৫। পিড়খালী 

 মাংলা ১। মাংলা 
২। সানাইলতলা 
৩। চ দপাই 
৪। িড়রডা া 
৫। রবন 

১। মাংলা 
২। সানাইলতলা 

১। চ দপাই 
২। িড়রডা া 
৩। রবন 

 

      
 
 

চ াম িবভাগ 
ইউিনয়ন িম অিফস 

 
 

জলার নাম উপেজলার নাম ইউিনয়েনর   
নাম  

ন ন ইউিনয়ন িম অিফস াপেনর াব 
১ম পযােয় ২য় পযােয় ৩য় পযােয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
 ল ী র সদর ১। শাকচর 

২। তয়ারীগ  
৩। চররমনী 
৪। মচর 

১। শাকচর 
২। তয়ারীগ  

১। চররমনী ১। মচর 

 রামগিত ১। চরআেলকজা ার 
২। চরগাজী 
৩। চর আব া 

১। চরআেলকজা ার 
২। চরগাজী 

 ১। চর আব া 

 কমলনগর ১। পাটারীর হাট 
২। তারাবগ  
৩। চর মা ন  
৪। সােহেবর হাট 

১। পাটারীর হাট 
২। তারাবগ  

১। চর মা ন  ১। সােহেবর হাট 

 রায় র ১। দি সণ চর বংশী 
২। দি ণ চর আবািবল 
৩। চরপাতা 

 ১। দি সণ চর বংশী 
২। দি ণ চর আবািবল  

১। চরপাতা 

 রামগ      



চ দ র চ দ র সদর ১। শাহমাহ দ র 
২। চা া 

১। শাহমাহ দ র 
২। চা া 

  

 মতলব দঃ ১। নােয়রগ ও 
২। খােদরগ ও 

১। নােয়রগ ও 
২। খােদরগ ও 

  

 মতলব  উ র ১। জিহরাবাদ 
২। এখলাশ র 
৩। লতানাবাদ 
৪। গজরা 

১। জিহরাবাদ 
২। এখলাশ র 
৩। লতানাবাদ 
৪। গজরা 

  

 ফিরদগ  ১। ফিদগ  
২। বািল বা ( ব) 
৩। ি  ব 
৪। চর ঃিখয়া 

১। ফিদগ  
২। বািল বা ( ব) 
৩। ি  ব 
৪। চর ঃিখয়া 

  

 ক য়া ১। ক য়া দি ণ 
২। কড়ইয়া 
৩। সহেদব র 

১। ক য়া দি ণ 
২। কড়ইয়া 
৩। সহেদব র 

  

 হাইমচর ১ গাজী র 
২। আলগী গা র 

  ১। গাজী র 
২। আলগী গা র 

 শাহরাি  ১। রায়  
২। টামটা উ র 

১। রায়  
২। টামটা উ র 

  

 হািজগ  ১। বড় ল 
২। কালেচ  
৩। হা লা পি ম 
৪। াদশ াম 

১। বড় ল 
২। কালেচ  
৩। হা লা পি ম 

১। াদশ াম  

কিম া কিম া সদর     
 িড়চং     
 সদর দি ণ ১। লইন (উ র) 

২। প ◌লু (উ র) 
৩। বলঘর (উ র) 
৪। বাগমারা (উ র) 

১। লইন (উ র) 
২। প ◌লু (উ র) 

১। বলঘর (উ র) ১। বাগমারা (উ র) 

 ণপাড়া ১। মালাপাড়া ১। মালাপাড়া   
 চৗ াম     
 লাকসাম     
 না লেকাট ১। ম ব র ১। ম ব র ১। হসাখাল  



২। হসাখাল 
 ব ড়া ১। ভাউকসার ১। ভাউকসার   
 মেনাহরগ      
 চাি না ১। মিহচাইল ১। মিহচাইল   
 মঘনা ১। চািলভা া 

২। লেটরচর 
৩। ভাওর খালা 
৪। মিনকারচর 

১। চািলভা া 
২। লেটরচর 

১। ভাওর খালা ১। মিনকারচর  

 দাউদকাি  ১। প য়া 
২। মািলগ ও 
৩। িবেট র 

১। প য়া ১। মািলগ ও ১। িবেট র 

 দিব ার     
 রাদনগর ১। টনকী ১। টনকী   
 হামনা ১। জয় র 

২। ঘারেমাড়া 
১। জয় র ১। ঘারেমাড়া  

 িততাস ১। কলাকাি  
২। িজয়ারকাি  

১। কলাকাি  ১। িজয়ারকাি   

ণবািড়য়া ণবািড়য়া 
সদর 

১। পৗর 
২। লতান র 
৩। ধল 
৪। নাটাই (দঃ) 
৫। নাটাই (উঃ) 

১। পৗর 
২। লতান র 
৩। ধল 
৪। নাটাই (দঃ) 

১। নাটাই (উঃ)  

 নবীনগর ১। নবীনগর 
২। কাইতলা (উঃ) 
৩। নবীনগর ব 
৪। সাতেমাড়া 
৫। িজেনাদ র 
৬। রাম র 
৭। নগর 

১। নবীনগর 
২। কাইতলা (উঃ) 

১। নবীনগর ব 
২। সাতেমাড়া 
২। িজেনাদ র 

১। রাম র 
২। নগর 

 কসবা ১। িবনাউ  
২। মহারী 
৩। কসবা পি ম 

১। িবনাউ  ১। মহারী ১। কসবা পি ম 

 আখাউড়া     



 নািসরনগর ১। বভাগ   ১। বভাগ 
 িবজয়নগর ১। চা রা 

২। িস ারিবল 
৩। ইছা রা (উঃ) 
৪। চর ইসলাম র 
 

১। চা রা 
২। িস ারিবল 

১। ইছা রা (উঃ) 
 

১। চর ইসলাম র 

 সরাইল ১। অ য়াইল  ১। অ য়াইল  
 বা ারাম র ১। ফরদাবাদ 

২। পাহািরয়াকাি  
৩। আই ব র 

১। ফরদাবাদ ১। পাহািরয়াকাি  ১। আই ব র 

 আ গ  ১। তালশহর (পঃ) 
২। লাল র 
৩। চরচারতলা 
৪। তা য়া 

 ১। তালশহর (পঃ) 
২। লাল র 

১। চরচারতলা 
২। তা য়া 

 খাগড়াছিড় সদর     
 পানছিড়     
 দীিঘনালা     
 মহালছিড়     
 মা রা া     
 রামগড়     
 মািনকছিড়     
 ল ীছিড়     
 রাংগাম   সদর     
 খাউখালী     
 কা াই     
 রাজ লী     
 িবলাইছিড়     
 রাছিড়     
 বরকল     
 লংগ      
 বাঘাইছিড়     
 নািনয়ারচর     
 ফনী সদর ১। বািলগ ও ১। বািলগ ও ১। ছ য়া  



২। ধম র 
৩। মাটবী 
৪। ফরহাদনগর 
৫। ছ য়া 

২। ধম র 
৩। মাটবী 
৪। ফরহাদনগর 

 সানাগাজী ১। চরচাি য়া 
২। বগাদানা 
৩। আিমরাবাদ 
৪। সানাগাজী 
৫। রহাট 
৬। মিতগ  

১। চরচাি য়া 
২। বগাদানা 
৩। আিমরাবাদ 

১। সানাগাজী ১। রহাট 
২। মিতগ  

 ছাগলনাইয়া ১। রাধানগর ১। রাধানগর   
 দাগন ঞা ১। রামনগর 

২। িস র র 
৩। মা ঞা 
৪। ইয়া ব র 
৫। দাগন ঞা 

১। রামনগর 
২। িস র র 
৩। মা ঞা 

১। ইয়া ব র ১। দাগন ঞা 

 লগাজী ১। ব মাহ দ 
২। দরবার র 
৩। িজ, এমহাট 

১। ব মাহ দ 
২। দরবার র 
৩। িজ, এমহাট 

  

 পর রাম ১। িমজানগর ১। িমজানগর   
চ াম মীরসরাই ১। ম 

২। ওসমান র 
৩। খয়াছড়া 
৪। বাৈরয়ারহাট ( পৗর) 
৫। হাইতকাি  
৬। িহ লী 
৭। গা র 
৮। মঘািদয়া 
৯। িমঠানালা 
১০। কাটাছড়া 

১। ম 
২। ওসমান র 
৩। খয়াছড়া 
৪। বাৈরয়ারহাট ( পৗর) 

১। হাইতকাি  
২। িহ লী 
৩। গা র 

১। মঘািদয়া 
২। িমঠানালা 
৩। কাটাছড়া 

 সীতা  ১। ছিলম র 
২। সয়দ র 
৩। রাদ র 

১। ছিলম র 
২। সয়দ র 

১। রাদ র 
২। সানাইছিড় 

১। ব শবাড়ীয়া 
২। বাড়ব  



৪। সানাইছিড় 
৫। ব শবাড়ীয়া 
৬। বাড়ব  

 হাটহাজারী ১। মখল 
২। িশকার র 
৩। পাহাড়তলী 
৪। জালালাবাদ 
৫। ফরহাদাবাদ 
৬। লা লেমাড়া 
৭। মামদন 
৮। ফেত র 
৯। িড় র 
১০। গড় য়ারা 
১১। িছপাতলী 

১। মখল 
২। িশকার র 
৩। পাহাড়তলী 
৪। জালালাবাদ 

১। ফরহাদাবাদ 
২। লা লেমাড়া 
৩। মামদন 
৪। ফেত র 

১। িড় র 
২। গড় য়ারা 
৩। িছপাতলী 

 ফ কছিড় ১। বাগান বাজার 
২। দ তমাড়া 
৩। কা ন নগর 
৪। রাসাংিগির 
৫। ব র 
৬। পাই ং 
৭। হা য়ালছিড় 
৮। য়ািবল 
৯। সিমিতরহাট 
১০। জাফত নগর 
১১। না র 
১২। আ াহ র 
১৩। র র 

১। বাগান বাজার 
২। দ তমাড়া 
৩। কা ন নগর 

১। রাসাংিগির 
২। ব র 
৩। পাই ং 
৪। হা য়ালছিড় 
৫। য়ািবল 

১। সিমিতরহাট 
২। জাফত নগর 
৩। না র 
৪। আ াহ র 
৫। র র 

 রাউজান ১। িচকদাইর 
২। রাউজান 
৩। পি  জরা 
৪। বােগায়ান 
৫। উরিকরচর 
৬। কদল র 

১। িচকদাইর 
২। রাউজান 
৩। পি  জরা 
৪। বােগায়ান 
৫। উরিকরচর 

১। কদল র 
২। ডা য়া 
৩। িবনা ির 

১। পাহাড়তরী 
২। নায়ািজশ র 



৭। ডা য়া 
৮। িবনা ির 
৯। পাহাড়তরী 
১০। নায়ািজশ র 

 রা িনয়া ১। রা িনয়া 
২। হাসনাবাদ 
৩। চ েঘানা 
৪। বতাগী 
৫। সরফভাটা 
৬। ইসলাম র 
৭। মিরয়মনগর 
৮। কাদালা 
৯। লালানগর 
১০। দি ণ রাজানগর 
১১। পা য়া 

১। রা িনয়া 
২। হাসনাবাদ 
৩। চ েঘানা 
৪। বতাগী 
৫। সরফভাটা 

১। ইসলাম র 
২। মিরয়মনগর 
৩। কাদালা 

১। লালানগর 
২। দি ণ রাজানগর 
৩। পা য়া 

 স ীপ ১। বাউিরয়া 
২। মগধরা 
৩। কালাপািনয়া 
৪। রহমত র 
৫। সে াষ র 
৬। গা য়া 
৭। সািরকাইত 
৮। দীঘাপাড় 

১। বাউিরয়া 
২। মগধরা 
৩। কালাপািনয়া 

১। রহমত র 
২। সে াষ র 
৩। গা য়া 

১। সািরকাইত 
২। দীঘাপাড় 

 বায়ালখালী ১। শাক রা 
২। চরণ ীপ 
৩। র-খরণ ীপ 
৪। পি ম গামদ ী 
৫। পাপািদয়া 
৬। করলেড া 
৭। ক রখীল 

১। শাক রা 
২। চরণ ীপ 
৩। র-খরণ ীপ 

১। পি ম গামদ ী 
২। পাপািদয়া 
৩। করলেড া 

১। ক রখীল 

 আেনায়ারা ১। বরাগ 
২। চাতরী 
৩। হাইলধর 

১। বরাগ 
২। চাতরী 
৩। হাইলধর 

১। বারশত 
২। রায় র 

১। ঁইদ ী 



৪। বারশত 
৫। রায় র 
৬। ঁইদ ী 

 ব শখালী ১। িরয়া 
২। বলছিড় 
৩। সরল 
৪। গ ামারা 
৫। ইঁছিড় 
৬। কাথািরয়া 
৭। িশলকহপ 
৮। ছ য়া 
৯। শেখরখীল 

১। িরয়া 
২। বলছিড় 
৩। সরল 
৪। গ ামারা 
৫। ইঁছিড় 

১। কাথািরয়া 
২। িশলকহপ 
৩। ছ য়া 

১। শেখরখীল 

 চ নাইশ ১। চ নাইশ 
২। বা নাবাদ 
৩। বরকল 
৪। বলতলী 
৫। বরমা 
৬। হািশম র 
৭। ধাপাছিড় 

১। চ নাইশ 
২। বা নাবাদ 
৩। বরকল 

১। বলতলী 
২। বরমা 

১। হািশম র 
২। ধাপাছিড় 

 লাহাগাড়া ১। আিমরাবাদ 
২। লাহাগাড়া 
৩। বড়হািতয়া 
৪। কলাউজান 
৫। চর া 
৬। িবলা 

১। আিমরাবাদ 
২। লাহাগাড়া 

১। বড়হািতয়া 
২। কলাউজান 

১। চর া 
২। িবলা 

 সাতকািনয়া ১। ন য়া 
২। কা না 
৩। আিমলাইষ 
৪। কািরয়াইশ 
৫। ছদাহা 
৬। সানাকািনয়া 
৭। মাদাশা 
৮। ঢমশা 

১। ন য়া 
২। কা না 
৩। আিমলাইষ 
৪। কািরয়াইশ 
৫। ছদাহা 
৬। সানাকািনয়া 

১। মাদাশা 
২। ঢমশা 
৩। ওিচয়া 
৪। সাতকািনয়া 

১। পি ম ঢমশা 
২। ধম র 
৩। রানগড় 



৯। ওিচয়া 
১০। সাতকািনয়া 
১১। পি ম ঢমশা 
১২। ধম র 
১৩। রানগড় 

 প য়া ১। ক য়াই 
২। আিশয়া 
৩। িজির 
৪। বড়উঠান 
৫। ম রা 
৬। িশকলবাহা 
৭। হািবলাস ীপ 
৮। চরল া 
৯। কিলশহর 
১০। দি ণ 
১১। ভা খাইন 
১২। শাভনদ ী 
১৩। ছনহরা 
১৪। জ লখাইন 
১৫। বড়িলয়া 
১৬। চরপাথরঘাটা 
১৭। লধা 

১। ক য়াই 
২। আিশয়া 
৩। িজির 
৪। বড়উঠান 

১। ম রা 
২। িশকলবাহা 
৩। হািবলাস ীপ 

১। চরল া 
২। কিলশহর 
৩। দি ণ 
৪। ভা খাইন 
৫। শাভনদ ী 
৬। ছনহরা 
৭। জ লখাইন 
৮। বড়িলয়া 
৯। চরপাথরঘাটা 
১০। লধা 

 নায়াখালী সদর ১। আ ারচর 
২। ধম র 
৩। ব চর ম য়া 

১। আ ারচর ১। ধম র ১। ব চর ম য়া 

 বগমগ  ১। আলাইয়া র 
২। িমরওয়ািরশ র 
৩। নেরাওম র 
৪। ব র 

১। আলাইয়া র ১। িমরওয়ািরশ র ১। নেরাওম র 
২। ব র 

 বণচর ১। আমানউ া 
২। মাহা দ র 
৩। চরওয়াপদা 
৪। বচরবাটা 

১। আমানউ া 
২। মাহা দ র 

১। চরওয়াপদা ১। বচরবাটা 



 চাটিখল ১। বদলেকাট 
২। পরেকাট 
৩। হাট িরয়া 

১। বদলেকাট ১। পরেকাট ১। হাট িরয়া 

 কা ানীগ  ১। চরএলাহী 
২। চরহাজারী 

১। চরএলাহী ১। চরহাজারী  

 সনবাগ ১। কািবল র ১। কািবল র   
 কিবরহাট ১। কিবরহাট পৗর 

২। ঘাষবাগ 
৩। ধানি িড় 
৪। ধানশািলক 

১। কিবরহাট পৗর ১। ঘাষবাগ ১। ধানি িড় 
২। ধানশািলক 

 সানাই ড়ী ১। চাষীরহাট ১। চাষীরহাট   
 হািতয়া ১। হািতয়া পৗর 

২। িন ম ীপ 
৩। চর িকং 

১। হািতয়া পৗর 
২। িন ম ীপ 

 ১। চর িকং 

 বা রবান পাবত      
 


