
এক নজের জািদয়া ইউিনয়ন 
 

িমক 
নং 

িববরণ িমক 
নং 

িববরণ 

১। মাট আয়তন- ১৮.০২ বগ মাইল ২৮।  উপকারেভাগীর সংখ াঃ 
(ক) বয়  ভাতােভাগী- ৬৩৮ জন 
(খ) িবধবা ভাতােভাগী- ৬০ জন 
(গ) িতব ী ভাতােভাগী- ৭৫ জন 
(ঘ) মাত কাল ভাতােভাগীৃ - ৩৬ জন 
(ঙ) িভিজিড কাডধারী- ১০৯ জন 
(চ) উপবি  ভাতােভাগীৃ - ১০ জন 

২। মাট মৗজা- ০৫  ২৯। জনবলঃ 
(ক) সিচব- ০১ জন 
(খ) দফাদার- ০১ জন 
(গ) াম পুিলশ-০৯ জন 

৩। ামঃ ৩২  ৩০। বীর মুি েযা ার সংখ া- ৫২ জন 

৪। মাট লাকসংখ া- ৫৬,৭৫২ জন ৩১।  গার ান- ০৪  

৫। মাট পিরবােরর সংখ া- ৮২৭৫ ৩২। শান- ০১  

৬। মাট জিমর পিরমান- ১৩,৫২০ একর ৩৩। ঈদগাহ মাঠ- ০৮  

৭। আবািদ- ১০,৯৫০ একর 
অনাবািদ- ২,৫৭০ একর 

৩৪। খলার মাঠ- ০১  

৮। রা ার পিরমান- ৬৮.৪৪ িকঃিমঃ ৩৫। ট া  আদায়কারী- ০৩ জন 

৯। কাচা রা া- ৪০.৪৪ িকঃিমঃ ৩৬। পু েরর সংখ া- ২৮৬  

১০। পাকা রা া- ২৮ িকঃিমঃ ৩৭। উেদ া া -০৩ জন 

১১। িশ া িত ান- 
উ  িবদ ালয়- ০৪  
সরকারী াথিমক িবদ ালয়- ১৫  
িসিনয়র মা াসা ০৫  
ম ব- ৬০  
িক ার গােটন- ০৪  
লাইে রী- ০৪  
মসিজদ- ৫০  
এনিজও- ০৫  

৩৮। িশ ার হার- ৩৯.৮% 

১২। হাটবাজার- ০৬  ৩৯। হাসপাতাল- ০১  

১৩। কিমউিন  ি িনক- ০৫  ৪০। গভীর নল প- ১০  

১৪। া  ও পিরবার কল াণ ক - ০১  ৪১। অগভীর নল প- ৮০  

১৫। ডাকঘর- ০২  ৪২। পানীয় জেলর নল প- ৪৮০  

১৬। ইউিনয়ন ভূিম অিফস- ০১  ৪৩। স’িমল- ০৬  



১৭। ওয়াড- ০৯  ৪৪। রাইস িমল- ৩০  

১৮। দরগাহ মাজার- ০৫  ৪৫। জলাশয়/িবল- ০৭  

১৯। আখড়া- ০২  ৪৬। কিষ অিফসৃ - ০১  

২০। সমবায় অিফস- ০১   ৪৭। মাল দা- ০২  

২১। সমাজ কল ান ক - ০১  ৪৮। মৎস খামার- ০৯  

২২। ইউিপ পু র- ০১  ৪৯। খায়ার- ০৩  

২৩। খাল নালা- ২৬  
মাট পিরমান- ৩৯.১২ িকঃিমঃ 

৫০। রা ার সংখ া- ২৮  

২৪। িবদু তায়ন এলাকা- ১৫  ৫১। সতু(পাকা)- ২২  

২৬।  পািরবািরক গার ান- ৯১  ৫২। বােশঁর সতু- ১৮  

২৭। খলার মাঠ- ০৬  ৫৩।  পাকা কালভাট- ৩৬  

 - - - - - ৫৪। নদী- ০২  

 


