
এক নজরে সিোজসিখান উপরজলাে তথ্যাবল ীঃ  

 

(ক) ম ৌসলক তথ্যাবল  (২০১১ িারলে আি শু াে  অনুযায় ):  

১। উপরজলাে ি  ানাীঃ উত্তরে ঢাকা মজলাে মকোসনগঞ্জ উপরজলা ও নাোয়নগঞ্জ িিে উপরজলা, পূরব ে 

টংসগবাড়  ও নাোয়নগঞ্জ িিে উপরজলা, িসিরন মলৌহজং ও শ্রীনগে উপরজলা এবং পসির  নবাবগঞ্জ 

ও শ্রীনগে উপরজলা। 

২। উপরজলাে আয়তন:  ১৮০.১৯ বগ ে সক:স :/৬৯.৫৭ বগ ে াইল  

        i) ভুস ে পসে ানীঃ ১৭২.৫১ বগ ে সক:স : 

        ii) নি নালা আয়তন ঃীঃ ৭.৫৪ বগ ে সক:স : 

৩। ইউসনয়ন িংখ্যা: ১৪ 

৪। ম ৌজাে িংখ্যা: ১২৪ 

৫। গ্রার ে িংখ্যা: ১৭৮ 

৬। জল হল িংখ্যাীঃ ২ টি (উন্মুক্ত) ও ৪৯ টি (বদ্ধ)   

 

(খ) জনিংখ্যাীঃ                                                                             

১। পসেবারেে িংখ্যা: ৫৯৮৭৩ 

২। ম াট জনিংখ্যা: ২৮৮১০৭ জন 

          i) পুরুষ: ১৪৩৫৫৯ জন 

          ii)  সহলা: ১৪৪৫৪৮ জন 

 iii) নাে পুরুষ অনুপাতীঃ ৯:৯  

৩। জনবিসতে ঘনত্ব: ১৫৯৯ (বগ ে সক:স :) 

৪। জনিংখ্যা বৃসদ্ধে হাে: ১.৭৪ 

৫। িাসেদ্রতা: ৩.১ 

৬। খানাে গড় আকােীঃ ৪.৭৪ 

৭। ধ েসিসত্তক জনিংখ্যাীঃ  



            ক- মুিসল ীঃ ২৪৯০৩২ 

            খ- সহন্দীঃ  ৩৭২০০ 

            গ- সিষ্টানীঃ ১৮৬২ 

            ঘ- মবৌদ্ধীঃ ১ 

            ঙ- অন্যান্যীঃ ১২  

 

(গ) কৃসষীঃ 

১। কৃসষ পসেবারেে িংখ্যা: ২১৬৩১ টি 

২। আবাসি জস ে পসে ান: ২৭১০২ একে 

৩। অনাবাসি জস ে পসে ান: ২৭৩৪০ একে 

৪। আবািরযাগ্য অনাবাসি জস ে পসে ান: ৯৯ একে 

৫। এক ফিল  জস ে পসে ান: ৩১৫০ একে 

৬। দুই ফিল  জস ে পসে ান: ২১৬৩৩ একে 

৭। সতন ফিল  জস ে পসে ান: ২৫৯২ একে 

৮। মিচকৃত জস ে পসে ান:  ২২৭৬০ একে 

৯। োইি স ল ঃীঃ ০৩ টি 

১০। প্রধান ফিল ঃীঃ আলু, ধান , পাট , িসেষা । 

১১। অগি ে নলকুরপে িংখ্যা:  ৬৫৭টি 

১২। গি ে নলকুরপে িংখ্যা: ০৩ টি 

১৩। পাওয়াে পারেে িংখ্যা:  ৭২১টি 

১৪। দুগ্ধ খা ারেে িংখ্যা: ৪৭৪ টি 

১৫।  ৎস্য খা ারেে িংখ্যা:   ১৪২৭টি 

১৬। হাসঁ-মুেসগে খা ারেে িংখ্যা: ২২৪ টি 

১৭। কৃসত্ত  প্রজনন মকরেে িংখ্যা: ১৩ টি   

১৮। পশু সচসকৎিালয় মকরেে িংখ্যা:  ০১টি 



১৯। মবিেকাসে নাি োসেে িংখ্যা: ১৯ টি 

২০। মজরলীঃ ২২০০ জন 

২১। পুকুরেে িংখ্যা: ২৩৬৭টি 

২২। সিঘ ীঃ ০১টি 

২৩।  নি  ঃীঃ ০২ টি 

 (ঘ) সিিাীঃ 

১।  হাসবদ্যালরয়ে িংখ্যা:  ০৫টি  

২। উচ্চ সবদ্যালরয়ে িংখ্যা: ২৯টি 

৩। প্রাথস ক  সবদ্যালরয়ে িংখ্যা: িেকাসে: ১২৮টি,  মবিেকাসে: ০৬ টি ।      

৪। সকন্ডাে গারট েরনে িংখ্যা:  ৫৬ টি 

৫। মটকসনকযাল  মিারকিনাল ইন্সটিটিউটীঃ ০২ টি 

৬। সিসনয়ে  াদ্রািা: ০১ টি  

৭। িাসখল  াদ্রািা:  ০৯ টি 

৮। কও    াদ্রািাীঃ ৩৯ টি      

৯। সিিাে হাে: ৫৪.৯ 

 

(ঙ) স্বাস্থ্যীঃ  

 

১। উপরজলা িেকাসে স্বাস্থ্য মকরেে িংখ্যা: ০১ টি 

         মবড িংখ্যাীঃ ৫০, ডাক্তাে িংখ্যাীঃ ১৪ , নাি ে িংখ্যাীঃ ১০, মটকসনসিয়ানীঃ ১৪  

২। ইউসনয়ন স্বাস্থ্য মকরেে িংখ্যা: ১৪ টি  

৩। মবিেকাসে হািপাতাল/সিসনক ও ডায়াগনসিক মিন্টাে িংখ্যাীঃ ২৫ টি 

৪। সিশু মৃত্যযে হাে: ২১ জন(হাজারে) 

৫।  াতৃ মৃত্যযে হাে: ১৬৫ জন(লারখ) 

 



(চ) মযাগারযাগীঃ  

১। মজলা িিে হইরত অত্র উপরজলাে দুেত্ব : ১৯ সকীঃ স ীঃ 

২। ঢাকা সজসপও হরত উপরজলাে দূেত্বীঃ ৩০ সক:স : 

৩। পাকা োস্তা : ১০০.২৩সকীঃ স ীঃ 

৪। আধা পাকা োস্তা : ৪৮.৮৫ সক ঃীঃস  ঃীঃ 

৫। কাঁচা োস্তা:  ৪২৫.৮৮ সকীঃ স ীঃ 

৬। ব্র জ ঃীঃ ৯৭ টি 

৭। মবইল  ব্র জ ঃীঃ ১০ টি 

৮। পাকা পুরলে িংখ্যা : ২৩টি  

৯। কাল িারট েে িংখ্যা :  ১৩১ টি 

১০। িাঁরকা: ৩৭ টি 

১১। সফসলং মিিনীঃ ০৪ টি 

১২। বাি মিিন ঃীঃ ০১ টি 

 

(ছ) প্রাসতষ্ঠাসনক তথ্যীঃ 

১। ম াট অথ েননসতক প্রসতষ্ঠানীঃ ১০৫৭৪ টি 

২। সনরয়াসজত জনিংখ্যাীঃ ৩৬৯৫০ জন ( পুরুষীঃ ৩২৩৮৮,  সহলাীঃ ৪৫৬২ ) 

৩। স্থ্ায়  প্রসতষ্ঠানীঃ ৭৮১২, অস্থ্ায়  প্রসতষ্ঠান: ৯৭২ । 

৪। প্রাসতষ্ঠাসনক খানা ঃীঃ ১৭৯০ 

 

(জ) িাধােন তথ্যাবল ীঃ  

১। িেকাসে অসফিীঃ ২৮ টি   

২। খাদ্য গুিার ে িংখ্যা ঃীঃ ০১ টি 

       i) এল এি সড /সি এি সড িংখ্যা : ০১টি    

       ii) ধােন ি তা: ১০০০ ম .ট. 



৩। ব জাগারেে িংখ্যা : ১৩ টি 

৪। বৃহৎ সিরেে িংখ্যা : ০১টি 

৫। ক্ষুদ্র সিরেে িংখ্যা : ৮২৫টি (তাঁত ,মৃৎ,অন্যান্যিহ) 

৬। তাঁত সিরেে িংখ্যাীঃ ৫৮৮ টি 

৭। মৃৎ সিরেে িংখ্যা ঃীঃ ১৩ টি 

৮। বাশঁরবত সিরেে িংখ্যাীঃ ১২৭ টি 

৯। কারেে ফাসন েচাে এে মিাকানীঃ ৮৭ টি 

১০। ি’স ল িংখ্যা ঃীঃ ২৯ টি  

১১। ইরটে িাটাীঃ ৪৭ টি 

১২। সহ াগারেে িংখ্যা:  ১১ টি, ধােনি তাীঃ ৩১৭৫০ ম .টন ।  

১৩। ব্াংরকে িংখ্যা: িেকাসে-০৯ টি, মবিেকাসে- ০৭টি, এনসজও - ০৯ টি। 

১৪। ডাক ঘরেে িংখ্যা:  ১৫ টি 

১৫। ডাক বাংরলাে িংখ্যা: ০২টি 

১৬। মটসলরফান এক্সরচঞ্জ: ০১টি 

১৭।  িসজরিে িংখ্যা:  ৫০৭ টি 

১৮।  সিরেে িংখ্যা :  ৮৫টি 

১৯। ঈিগারহে িংখ্যা:  ৩৬টি 

২০। গ জোীঃ ০১ টি 

২১। কাজ  অসফরিে িংখ্যা: ১৪টি 

২২। এসত  খানাে িংখ্যা: ১০ টি 

২৩। মগ্রাথ মিন্টােীঃ ০৪ টি  

২৪। হাট /বাজাে িংখ্যা:  ১৪ টি 

২৫। মডরকারেটরেে িংখ্যাীঃ ৬৭ টি 

২৬। মহারটল/মেস্টুরেন্টীঃ ৯২ টি 

২৭। িাব  বা  মস্বচ্ছারিব  প্রসতষ্টারনে িংখ্যা: ৮২ টি 



২৮। িাংস্কৃসতক িংগেরনে িংখ্যা : ০২ টি 

২৯। সিরন া হল ঃীঃ ০১ টি 

৩০। ি বায় িস সতে িংখ্যাীঃ ৫১৪ টি 

৩১। নলকুরপে িংখ্যা: (টিউবওরয়ল): ৩২৮৯৯            

৩২। বন্যা আশ্রয় মকে : ০২টি  

৩৩। মখলাে  ােীঃ ৩৭ টি 

৩৪। পাকে/সপকসনক স্পটীঃ ০৩ টি 

৩৫। পুসলি মিিন/কযােীঃ ০২ টি 

৩৬। ইউসনয়ন ভুস  অসফিীঃ ১০ টি 

 

ইউসনয়ন সিসত্তক আয়তন জনিংখ্যা (২০১১ আি শু াসে অনুযায় ) 

 

 

ক্রস ক নং ইউসনয়রনে না  আয়তন 

(বগ ে সক. স .) 

পুরুষ  

(জন) 

 সহলা 

(জন) 

ম াট 

(জন) 

০১ েশুসনয়া ১২.৭২ ১১০৬৬ ১১১৯২ ২২২৫৮ 

০২ বািাইল ১৬.৮৪ ১২৩৬৮ ১২৪৩১ ২৪৭৯৯ 

০৩ সচত্ররকাট ১৫.৫৬ ৬৮২৬ ৭৫৩৯ ১৪৩৬৫ 

০৪ োজানগে ১৩.৮০  ১০৯৭৯ ১১০৫৫ ২২০৩৪ 

০৫ মিখেনগে ১১.০৪ ৯১৯৩ ১০২৬৪ ১৯৪৫৭ 

০৬ মকয়াইন ১৭.৪১ ১২৪১৪ ১২৮৬৯ ২৫২৮৩ 

০৭ লতসি ১৫.৮২ ১০৭৩৫ ১১১৪৩ ২১৮৭৮ 

০৮ ইছাপুো ৯.৭৬ ১১১৩৩ ১১২৯৯ ২২৪৩২ 

০৯  ালখানগে ৫.৩৪ ৮২০৯ ৮৩৯১ ১৬৬০০ 

১০ বালুচে ২৩.৩২ ২৪৯৬৭ ২২০১৮ ৪৬৯৮৫ 

১১ বয়োগাসি ১০.১৮ ৫৮৩৩ ৬০৮৮ ১১৯২১ 

১২ মকালা ৭.১১ ৪৬৬৯ ৪৮৩৮ ৯৫০৭ 



১৩ জজনিাে ১২.৯৩ ৮০৫৬ ৮১৬৯ ১৬২২৫ 

১৪  ধ্যপাড়া ৮.৩২  ৭১১১ ৭২৫২ ১৪৩৬৩ 

সিোজসিখান উপরজলাে িব ের াট  আয়তন ও 

জনিংখ্যা 

১৮০.১৫ (বগ ে সক. 

স .)  

১৪৩৫৫৯ ১৪৪৫৪৮ ২৮৮১০৭ 


