
 
প সার ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলাঃ ীগ  সদর, ীগ । 

 
০১/ আয়তন - ০৮ বর্গমাইল 
০২/ মৗজা - ০৭ িট 
০৩/ াম - ৩২ িট 
০৪/খানার সংখ া - ১১১৯৯ িট 
০৫/ লাক সংখ া ৫৬৪২৩ জন 
(ক) ষ - ২৯৭৮২ (খ) মিহলা - ২৬৫৫১ জন 
০৬/ মাট িমর পিরমান - ২৭১৭.৬৯ 
০৭/ িশ ার হার- (ক) ষ ৭৯% (খ) নারী ৬৫% 
০৮/ জে র হার- ১.৫০ 
০৯/ র হার- ০.৬৭% 
১০/ রা া ও যাগােযাগ-  
(ক) পাকা রা া- ১৫ িক.িম.  
(খ) অর্ধ পাকা রা া- ২০ িক.িম.  
(গ) াচা রা া- ২৫ িক.িম.  
(ঘ) পাকা ি জ- ১০িট   (ঙ) কােঠর ল- ০৩িট 
 (চ) নদীর তীর- ২.৫ িক.িম.  (ছ) খাল- ০৮ িক.িম.  
১১/ িশ া-  
(ক) উ  িবদ ালয়- ০৪িট  
(খ) াথিমক িবদ ালয়- ১০িট  
(গ) িক ার গাের্টন- ০৭িট  (ঘ) পথকিল- ০১িট  
(ঙ) ম ব মা াসা- ৭৫িট (চ) কেলজ - ০১ িট  
১২/ া -  
(ক) দাতব  িচিকৎসালয়- ০১িট  
(খ) পিরবার পিরক না ক - ০১িট  
(গ) নল প- ৩৭৫িট 
১৩/ িদিঘ- ১৭িট 
১৪/ র- ১৫০িট 
১৫/ মজা র- ১৫িট 
১৬/ ডাকঘর- ০২িট 
১৭/ খয়া ঘাট- ০২িট 
১৮/ ব াংক- ০৭িট 
১৯/ মসিজদ- ৬৮িট 
২০/ মি র- ০৪িট 
২১/ ব সমবায় সিমিত- ০৩িট 
২২/ িষ সমবায় সিমিত - ০১িট 

২৩/ ব বসায়ী সমবায় সিমিত- ০২িট 
২৪/ তা পাকােনা সমবায় সিমিত- 
 (ক) কি য়- ০১িট,  
 (খ)আ িলক- ০৩িট 
২৫/ াব- ০৫িট  
২৬/ মাঠ- ১২িট 
২৭/ বাৎসিরক সিলম মলা- ০২িট 
২৮/ বাৎসিরক িহ  মলা- ০২িট 
২৯/ তহিসল অিফস- ০১িট 
৩০/ স- ০৩িট 
৩১/ কাজী অিফস- ০১িট 
িশ  কারখানাঃ 
০১/ িসেম  কারখানা- ০৫িট 
০২/ কা  ােরজ- ০৯িট 
০৩/ ইি ং- ২৬িট 
০৪/ ট টাইল িমল- ০৩িট 
০৫/ রাইস িমল- ৯৫িট 
০৬/ অেটা রাইস িমল- ০৪িট 
০৭/ তা কারখানা-১১৫িট 
০৮/ বার্ড িমল- ০২িট 
০৯/ ওয়ার্ক সপ- ১০িট 
১০/ ডইির ও পাি  ফার্ম- ২৫িট 
১১/ স,িমল- ০৬িট 
১২/ ম াচ ফ া ির- ০১িট 
১৩/ মটাল ই াঃ- ০১িট 
১৪/ বকাির- ০৬িট 
১৫/ িচপ  ফ া ির- ১০িট 
১৬/ িসেনমা হল- ০১িট 
১৭/ অন ান  িশ  িত ান- ১০িট 
১৮/ িফিলং শন- ০২িট 
১৯/ ি িনক- ০২িট 
২০/ গাের্ম  ফ া ির- ০২িট 
২১/ ডাইং ফ া ির- ০২িট 
২২/ ক ািমক াল ফ া ির- ০১িট 
২৩/ পপার িমল- ০১িট 

 

আইিড নং : ৩৪৬ 


