
 

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাষ্টার ররসপন্স রকা-অরডিদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-১৫৬                                            তাডরখঃ ২২/০৫/২০১৬ 

                                                                     সময়ঃ ডবকাল ৩.০০ টা    

ডবষয়ঃ দুদ্ যাগ সাংক্রান্ত ২২.০৫.২০১৬ তাডরদখর দেডনক  প্রডতদবেন। 

  

০১। ঘূডণ যঝড় ‘ররায়ানু”এর কারদণ উপকূলীয় রজলায় ক্ষয়ক্ষডতঃ  
 

ক) ঘূডণ যঝড় ররায়ানুর কারদণ বডণ যত রজলায় ২৪ জন ডনহত হদয়দে। মৃত ব্যডিদের োফন কাদ্ যর জন্য প্রদতেদকর পডরবার প্রডত ২০,০০০ টাকা 

কদর তাদের পডরবাদরর ডনকট হস্তান্তর করা হদয়দে। ডনহত ব্যডিদের নাম বয়স ও ঠিকানা উদেখ করা হদলাঃ 

ক্র 

নাং 

রজলার নাম মৃদতর 

ক্রম 

সাংখ্যা 

মৃতব্যডির নাম ও বয়স ঠিকানা মৃত্যের কারণ নগে অর্ য 

প্রোন 

(মৃদতর পডরবারদক)  

০১ 

 

র ালা 

 

০৩ জন 

১ আকরাম (১২)  গ্রাম-শশীগঞ্জ, ইউডনয়ন-িােপুর,  

উপদজলা- তজুমুডিন রজলা -র ালা 

গাে িাপায় ২০,০০০/- 

২ ররখা রবগম (৪০) গ্রাম-শশীগঞ্জ, ইউডনয়ন-িােপুর, 

উপদজলা- তজুমুডিন রজলা -র ালা 

গাে িাপায় ২০,০০০/- 

৩ রানু রবগম (৫০) গ্রামঃ েডক্ষণ জয়নগর,উপদজলাঃ রেৌলত খান 

রজলাঃ র ালা 

ঘর িাপায় ২০,০০০/- 

০২ পটুয়াখালী 

 

০১ জন 

৪ নয়া ডবডব (৫২) গ্রাম-উত্তর লক্ষীপুডণ যজাবাে, 

উপদজলা- েশডমনা, রজলা –পটুয়াখালী 

ঘর িাপায় ২০,০০০/- 

০৩ 

 

িট্রগ্রাম 

 

 

১১ জন 

৫ কাজল রবগম (৫০)  গ্রাম-সডলমপুর, উপদজলা- সীতাকুন্ড  

রজলা -িট্রগাম 

ভূডমধস ২০,০০০/- 

৬ রবলাল (১০) গ্রাম-সডলমপুর,উপদজলা- সীতাকুন্ড  

রজলা -িট্রগাম 

ভূডমধস ২০,০০০ 

৭ তাদহরা রবগম (৩৫) গ্রামঃ পডিম খুদুব খান, ইউডনয়নঃ েনুয়া, 

উপদজলাঃ বাঁশখালী, রজলাঃ িট্টগ্রাম 

রেয়াল িাপায় ২০,০০০/- 

৮ নুরুল কাদের (৫৫) গ্রামঃ গুন্ডামারা, ১নাং ওয়াি য,  

উপদজলাঃ বাশখালী রজলাঃ িট্টগ্রাম 

পাডনর ররাদত ২০,০০০/ 

৯ আবুল রহাদসন (৪০) গ্রামঃ গুন্ডামারা, ১নাং ওয়াি য,  

উপদজলাঃ বাশখালী রজলাঃ িট্টগ্রাম 

পাডনর ররাদত ২০,০০০/ 

১০ আবু ডসডিক (৭০) গ্রামঃ প্রামাডশয়া, খান খানাবাে, ৭নাং ওয়াি য, 

উপদজলাঃ বাঁশখালী, িট্টগ্রাম 

পাডনর ররাদত ২০,০০০/ 

১১ বুলু আিার (৫০) গ্রামঃ রায়িটা, খান খানাবাে, ৭নাং ওয়াি য, 

উপদজলাঃ বাঁশখালী, িট্টগ্রাম 

পাডনর ররাদত ২০,০০০/ 

১২ জান্নাত্যল মাওয়া (০৩) গ্রামঃ রপ্রয়াডিয়া, খান খানাবাে, ৭নাং ওয়াি য, 

উপদজলাঃ বাঁশখালী, িট্টগ্রাম 

পাডনর ররাদত ২০,০০০/ 

১৩ জালাল(৩) গ্রামঃ রপ্রয়াডিয়া, খান খানাবাে, ৭নাং ওয়াি য, 

উপদজলাঃ বাঁশখালী, িট্টগ্রাম 

পাডনর ররাদত ২০,০০০/ 

১৪ রমারজান রবগম(৩) গ্রামঃ রপ্রয়াডিয়া, খান খানাবাে, ৭নাং ওয়াি য, 

উপদজলাঃ বাঁশখালী, িট্টগ্রাম 

পাডনর ররাদত ২০,০০০/ 

১৫ সাদহরা সুলতানা গ্রামঃ রপ্রয়াডিয়া, খান খানাবাে, ৭নাং ওয়াি য, 

উপদজলাঃ বাঁশখালী, িট্টগ্রাম 

পাডনর ররাদত ২০,০০০/ 

০৪ 

 

কক্সবাজার 

 

০৩ জন 

১৬ এদক ফজলুল হক (৫৪) উত্তর কইয়াডে, কুত্যবডেয়া, কক্সবাজার রনৌকা িাপায় ২০,০০০/ 

১৭ রমাঃ ইকবাল (২৫) চুলারপাড়, উত্তর ধরুম, কুত্যবডেয়া, কক্সবাজার রেয়াল ধদস ২০,০০০/- 

১৮ ফডকর আলম (৫০) গ্রামঃ নয়াপাড়া, ইউঃ আলী আকবর রিল, 

উপদজলাঃ কুত্যবডেয়া, রজলাঃ কক্সবাজার 

গাে িাপা ২০,০০০/- 



 

 

  ১৯ রলদু ডময়া (৪৫) গ্রাম ফডকর ঝুমপাড়া,৭ নাং কালার মাঠেড়া 

উপদজলাঃ মদহষখালী 

  

০৫ লক্ষীপুর 

০১ জন 

২০ আদনায়ার উোহ (৫৫) গ্রাম-শহর কসবা, ইউডপ-রতওয়াডড়গঞ্জ, সের গােিাপা ২০,০০০/- 

০৬ রনায়াখালী 

 

০৩ জন 

২১ ডমনারা রবগম (৩৫) 

 

গ্রামঃ আলীঘাট,  য়ারির,  

উপদজলাঃ হাডতয়া, রজলাঃ রনায়াখালী 

ঘরিাপা ২০,০০০/- 

২২ রুমানা রবগম (১০) গ্রামঃ আলীঘাট,  য়ারির,  

উপদজলাঃ হাডতয়া, রজলাঃ রনায়াখালী 

ঘরিাপা ২০,০০০/- 

২৩ মাসুো রবগম (৫০),  গ্রামঃ িরদহয়ার, জাহাজ মারা, 

 উপদজলাঃ হাডতয়া, রজলাঃ রনায়াখালী  

ঘরিাপা ২০,০০০/- 

০৭ রফনী 

০১ জন 

২৪ নুরুল আলম ডহরন (০১) গ্রামঃ পূব য বড়ধলী, ওয়াি য নাং-৬, ইউঃ 

িরিাডিয়া, উপঃ রসানাগাজী, রজলাঃ রফনী। 

ঘরিাপা ২০,০০০/- 

 

০২।  উপকূলীয় ১৮টি রজলার ক্ষয়ক্ষডতর প্রডতদবেনঃ 

 

০৩।  উপকূলীয় ১৮টি রজলায় ডজআর িাল বরাি ও মজুদের তথ্যঃ 

 

ক্রঃ 

নাং 

রজলার নাম উপ-

রজলার 

সাংখ্যা 

ক্ষডতগ্রস্ত 

ইউডনয়ন 

সাংখ্যা 

ক্ষডতগ্রস্ত 

পডরবার 

ক্ষডতগ্রস্ত ঘরবাডড় মৃত রলাক 

সাংখ্যা 

ক্ষডতগ্রস্ত 

রাস্তা 

(ডক.ডম.) 

ক্ষডতগ্রস্ত 

ডশক্ষা/ধডম যয় 

প্রডতষ্ঠান 

ক্ষডতগ্রস্ত 

বাঁধ 

(ডক.ডম) 
সম্পূণ য আাংডশক 

০১। িট্রগ্রাম ৯ ৮১ ৭৬৬৪২ ২০৮৭৭ ২৫৩২৬ ১১ - - - 

০২। কক্সবাজার ৬ ৩১ ৭৯৪৫ ১২২৮ ৭০২২ ৪ - - - 

০৩। রনায়াখালী  ৮ ৬৫০০   ৩    

০৪। লক্ষীপুর      ১    

০৫। রফনী      ১ ৭  ১০ 

০৬। িাঁেপুর ৫ ২০ ৩০০০  ১৫০০     

০৭। বডরশাল ১০  ২৮০০  ৮০০    ৭ 

০৮। র ালা      ৩    

০৯। পটুয়াখালী      ১    

১০। বরগুনা          

১১। ডপদরাজপুর  ০৭ ২০২০ ০ ১০     

১২। ঝালকাঠি          

১৩। খুলনা ৪ ৫ ১১০০ ৪০ ১২০  ১ ৮ ৫ 

১৪। সাতক্ষীরা          

১৫। বাদগরহাট          

১৬। রগাপালগঞ্জ          

১৭। মাোরীপুর          

১৮। শরীয়তপুর          

 রমাটঃ ৩৫ ২৪২ ১০৮৬৪০ ২২১৫২ ৩৬২৭৮ ২৪ ৮ ৮ ২২ 

ক্রঃ

নাং 

রজলার নাম ডজআর িাল (রমঃটন) (রজলা প্রশাসন হদত প্রাপ্ত তথ্যমদত বতযমান মজুে) 

কোটাগডর            

(     ) 

২১.০৫.১৬ 

            

(     ) 

          

(     ) 

এ         
(     ) 

           
(     ) 

০১. িট্রগ্রাম            ৮৭৫.০০০ - ৮৭৫.০০০ ৬৬০.০০০ ২১৫.০০০ 

০২. কক্সবাজার A      ৮৭৫.০০০ ৫০.০০০ ৯২৫.০০০ ৭১০.০০০ ২১৫.০০০ 

০৩. িাঁেপুর A      ২৫০.০০০ - ২৫০.০০০ ৩৩.০০০ ২১৭.০০০ 

০৪. রনায়াখালী A      ৭৫০.০০০ - ৭৫০.০০০ ৫০৫.০০০ ২৪৫.০০০ 

০৫. রফনী B      ৪৫০.০০০ - ৪৫০.০০০ ২০৫.০০০ ২৪৫.০০০ 

০৬. লক্ষ্মীপুর B      ২০০.০০০ ৫০.০০০ ২৫০.০০০ ৩০.০০০ ২২০.০০০ 

০৭. খুলনা            ৫৭৫.০০০ ৫০.০০০ ৫৭৫.০০০ ৩৮৯.০০০ ২৩৬.০০০ 

০৮. সাতক্ষীরা B      ৩৫০.০০০ ৫০.০০০ ৪০০.০০০ ১৮৮.০০০ ২১২.০০০ 

০৯. বডরশাল A      ২৭৫.০০০ ১০০.০০০ ৩৭৫.০০০ ২০০.০০০ ১৭৫.০০০ 



 

 

                                                
 

০৪। উপকূলীয় ১৮টি রজলায় ডজআর কোশ বরাি ও মজুদের তথ্যঃ 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

০৫। উপকূলীয় রজলাসমূদহ রঢউটিন এবাং রঢউটিদনর সাদর্ গৃহবাবে মঞ্জুরীর অর্ য বরাদির ডহসাব ডববরণীঃ 
 

ক্রডমক

নাং 

রজলার নাম সাধারণব

রাদির 

পডরমাণ 

(বাডন্ডল) 

ডবদশষ 

বরাদির 

পডরমাণ 

(বাডন্ডল

) 

রমাট 

বরাদির 

পডরমাণ 

(বাডন্ডল) 

প্রডত বাডন্ডল 

রঢউটিদনর সাদর্ 

৩,০০০/- টাকা 

ডহসাদব রমাট 

টাকার পডরমাণ 

মন্তব্য 

০১ িট্রগ্রাম ৬৬৬ -- ৬৬৬ ২২,৭১,০০০/-  

 

 

পূদব যর মজুেকৃত রঢউটিন ডবতরদণর অনুমডত রেয়া হদয়দে 

ডবধায় শুধুমাত্র ২,৭৩,০০০/- টাকার ডহসাব র্াগ করা 

হদয়দে। 

০২ কক্সবাজার ৭২১ -- ৭২১ ২১,৬৩,০০০/- 

০৩ রফনী ৩৫৮ -- ৩৫৮ ১০,৭৪,০০০/- 

০৪ লক্ষ্মীপুর ৫২১ -- ৫২১ ১৫,৬৩,০০০/- 

০৫ রনায়াখালী ৩১০ -- ৩১০ ৯,৩০,০০০/- 

০৬ িাঁেপুর ১,১৮৮ ৪৭৪ ১৬৬২ ৪৯,৮৬,০০০/- 

০৭ খুলনা ৬২৬ -- ৬২৬ ১৮,৭৮,০০০/- 

০৮ সাতক্ষীরা ৮৮৭ -- ৮৮৭ ২৬,৬১,০০০/- 

০৯ বাদগরহাট ৬০৯ -- ৬০৯ ১৮,২৭,০০০/- 

১০. পটুয়াখালী A      ২৫০.০০০ - ২৫০.০০০ ৩৮.০০০ ২১২.০০০ 

১১. ডপদরাজপুর B      ১৫০.০০০ ৫০.০০০ ২০০.০০০ ১২.০০০ ১৮৮.০০০ 

১২. র ালা B      ৭০০.০০০ ৫০.০০০ ৭৫০.০০০ ৫৩৫.০০০ ২১৫.০০০ 

১৩. বরগুনা B      ২০০.০০০ ৫০.০০০ ২৫০.০০০ ৪০.০০০ ২১০.০০০ 

১৪. ঝালকাঠি  C      ২০০.০০০ ১০০.০০০ ৩০০.০০০ ১০৮.০০০ ১৯২.০০০ 

১৫. বাদগরহাট A      ২৭৫.০০০ - ২৭৫.০০০ ১২৭.০০০ ১৪৮.০০০ 

১৬.          B      ৩০০.০০০ - ৩০০.০০০ ১৮৯.০০০ ১১১.০০০ 

১৭. শরীয়তপুর B      ২৫০.০০০ - ২৫০.০০০ ৪৭.০০০ ২০৩.০০০ 

১৮.          C      ১৫০.০০০ - ১৫০.০০০ ৩২.০০০ ১১৮.০০০ 

 রমাট=  ৭০৭৫.০০০ ৫৫০.০০ ৭৫৭৫.০০০ ৪০৪৮.০০০ ৩৫৭৭.০০০ 

ক্রঃনাং রজলার নাম ডজআর কোশ (রজলা প্রশাসন হদত প্রাপ্ত তথ্যমদত বতযমান মজুে) 

কোটাগডর             ২১.০৫.১৬ 

             

(    ) 

          

(    ) 

এ         

(    ) 

           

(    ) 

০১. িট্রগ্রাম            ২৯,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৩৪,০০,০০০ ২৮,৭৮,০০০       

৫,৩২,০০০ 

০২. কক্সবাজার A      ২৭,০০,০০০ ২,০০,০০০ ২৯,০০,০০০ ২২,৩৫,০০০        

৬,৬৫,০০০ 

০৩. িাঁেপুর A      ৭,০০,০০০ ২,০০,০০০  ৯,০০,০০০ ২,৩৭,০০০ ৬,৬৩,০০০ 

০৪. রনায়াখালী A      ২৪,০০,০০০ ২,০০,০০০ ২৬,০০,০০০ ২০,৫৩,০০০ ৫,৪৭,০০০ 

০৫. রফনী B      ৯,৫০,০০০ ২,০০,০০০ ১১,৫০,০০০ ৬,০৭,৫০০ ৫,৪২,৫০০ 

০৬. লক্ষ্মীপুর B      ৯,৫০,০০০ ২,০০,০০০ ১১,৫০,০০০ ৬,০৩,০০০     ৫,৪৭,০০০ 

০৭. খুলনা            ১৫,৫০,০০০ ২,০০,০০০ ১৭,৫০,০০০ ১৩,৫১,০০০ ৩,৯৯,০০০ 

০৮. সাতক্ষীরা B      ৯,৫০,০০০ ২,০০,০০০ ১১,৫০,০০০ ২,৯৭,০০০ ৮,৫৩,০০০ 

০৯. বডরশাল A      ৭,৫০,০০০ ২,০০,০০০ ৯,৫০,০০০ ৪,৯০,০০০ ৪,৬০,০০০ 

১০. পটুয়াখালী A      ৩,৫০,০০০ ২,০০,০০০ ৫,৫০,০০০ ১,৭০,০০০ ৪,৮০,০০০ 

১১. ডপদরাজপুর B      ৬,৫০,০০০ ২,০০,০০০ ৮,৫০,০০০ ৪,০৬,০০০ ৪,৪৪,০০০ 

১২. র ালা B      ৬৪,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৬৮,০০,০০০ ৬০,৯৯,০০০ ৭,০১,০০০    

১৩. বরগুনা B      ৭,৫০,০০০ ২,০০,০০০ ৯,৫০,০০০ ৫,২০,০০০ ৪,৩০,০০০ 

১৪. ঝালকাঠি  C      ৪,০০,০০০ ২,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ১,৪০,০০০ ৪,৬০,০০০ 

১৫. বাদগরহাট A      ৭,৫০,০০০  ৭,৫০,০০০ ৪,২১,০০০ ৩,২৯,০০০ 

১৬.          B      ৩,৫০,০০০  ৩,৫০,০০০ ২,৫০,০০০ ১,০০,০০০ 

১৭. শরীয়তপুর B      ৪,২৫,০০০  ৪,২৫,০০০ ৩,৩৩,০০০ ৯২,০০০ 

১৮.          C      ৬,০০,০০০  ৬,০০,০০০ ৪,৪০,০০০ ১,৬০,০০০ 

 রমাট=  ২,৪৫,২৫,০০০ ৩৩,০০০০০ ২,৭৮,২৫,০০০ ১,৯৫,৩০,৫০০ ৮৪,০৪,৫০০ 



 

 

১০ বডরশাল ১,২২৭ -- ১,২২৭ ৩৬,৮১,০০০/- 

১১ র ালা ৫৬৯ -- ৫৬৯ ১৭,০৭,০০০/- 

১২ ঝালকাঠি ২৬৭ -- ২৬৭ ৮,০১,০০০/- 

১৩ পটুয়াখালী ৪২২ -- ৪২২ ১২,৬৬,০০০/- 

১৪ ডপদরাজপুর ৪৭৩ -- ৪৭৩ ১৪,১৯,০০০/- 

১৫ বরগুনা ২৫০ -- ২৫০ ৭,৫০,০০০/- 

১৬ রগাপালগঞ্জ ৪৮৩ ৩৪ ৫১৭ ১৫,৫১,০০০/- 

১৭ মাোরীপুর ৩৯২ -- ৩৯২ ১১,৭৬,০০০/- 

১৮ শরীয়তপুর ৫৮৬ -- ৫৮৬ ১৭,৫৮,০০০/- 

 

০৬।  আশ্রয়দকন্দ্র, আডশ্রত রলাকসাংখ্যাঃ 
 

 
 

            স্বাক্ষডরত/- 

               (রমাঃ আডমনুল ইসলাম) 

উপ-সডিব (এনডিআরডসডস) 

রফানঃ ৯৫৪৬৬৬৩ 

সেয় অবগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্যঃ 

০১। মডন্ত্রপডরষে সডিব, মডন্ত্রপডরষে ডব াগ, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা।    

০২। মূখ্য সডিব, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৩। সডিব, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৪। সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৫। ডপ্রডন্সপাল ষ্টাফ অডফসার, সশস্ত্র বাডহনী ডব াগ, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৬। মহা-পডরিালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৭। অডতডরি সডিব (প্রশাসন), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৮। অডতডরি সডিব (দুঃব্যঃ), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৯। মহা-পডরিালক (অডতডরি সডিব),দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অডধেপ্তর, মহাখালী,ঢাকা। 

১০। অডতডরি সডিব (ত্রাণ)/(দুব্যক), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১১। মন্ত্রীর একান্ত সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১২। পডরিালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

১৩। ডসদেম এনাডলষ্ট, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রডতদবেনটি ওদয়ব সাইদট প্রেশ যদনর জন্য অনুদরাধ করা হল। 

১৪। প্রধান তথ্য কম যকতযা, ডপআইডি, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। উপডর উি তথ্য ইদলদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডমডিয়াদত প্রিাদরর জন্য। 

১৫। ডসডনয়র তথ্য কম যকতযা, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।  

ক্রঃ 

নাং 

রজলার নাম রমাট আশ্রয়দকন্দ্র 

সাংখ্যা 

আডশ্রত রলাদকর সাংখ্যা মন্তব্য 

০১। িট্রগ্রাম ৪৭৯  ৩৩,৬৫০  

 

 

 

 

 

 

পডরডস্থডত স্বা াডবক হওয়ায় আডশ্রত 

রলাকজন ডনজ ডনজ বাডড়দত ডফদর 

্াদে।  

০২। কক্সবাজার ৫১৬  ৮০,৫০০ 

০৩। রনায়াখালী ২৫১  ২৮,০০০ 

০৪। লক্ষীপুর ১০২  ২৯,৫০০ 

০৫। রফনী ২৭ ৪৯,০০০ 

০৬। িাঁেপুর ১০৬ ২১,৫০০ 

০৭। বডরশাল ২৩৪ ২৯,৭৪০ 

০৮। র ালা ৩৮০ ৩৭,৬৭০ 

০৯। পটুয়াখালী ৪৩৭ ৪৪,৮৫০ 

১০। বরগুনা ৩৩৬ ২৯,৫০০ 

১১। ডপদরাজপুর ১৯৩ ১৬,৪৫০ 

১২। ঝালকাঠি ৬৪ ২১,৭৫০ 

১৩। খুলনা ২৪২ ৩৫,৯৫০  

১৪। সাতক্ষীরা ১৩২ ১৯,৮০০ 

১৫। বাদগরহাট ২৩৫ ১৮,৪০০  

১৬। রগাপালগঞ্জ ৫ - 

১৭। মাোরীপুর ৫১ - 

১৮। শরীয়তপুর ৬ - 

  ৩,৭৯৬ ৪,৯৬,২৬০  


