এক নজের পাংশা উপেজলা
সাধারণ তথ্য

েজলা

রাজবাড়ী

উপেজলা

পাংশা
উত্তের পাবনা
েজলার সুজানগর
উপেজলা, পূর্েব
কালুখালী উপেজলা,
দক্িষেণ
বািলয়াকান্িদ

সীমানা

উপেজলা এবং
পশ্িচেম কুস্িটয়া
েজলার েখাকসা
উপেজলা।
েজলা সদর হেত

২৫িক:িম:

দূরত্ব

২৫১.৩৭বর্গ
িকেলািমটার

আয়তন

২,৪১,০৬৭

জনসংখ্যা

জন

(প্রায়)
পুরুষ

১,১৯,৭০৯ জন
(প্রায়)

মিহলা

১,২১,৩৫৮জন
(প্রায়)

েলাক সংখ্যার
ঘনত্ব

৯৬৩.০৭(প্রিত বর্গ
িকেলািমটাের)

েমাট েভাটার
সংখ্যা

১,৫২,৪০১জন
পুরুষেভাটার
সংখ্যা

৭৬,১৬৯জন

মিহলা
েভাটার
সংখ্যা

৭৬,২৪১জন

বাৎসিরক
জনসংখ্যা
বৃদ্িধর হার

১.০৮.%

েমাট
পিরবার(খানা)

৫৬,৩১৩িট

িনর্বাচনী
এলাকা

২১০ রাজবাড়ী-২
(পাংশা)

গ্রাম

২১৩ িট

েমৗজা

১৯৮িট

ইউিনয়ন
েপৗরসভা
এিতমখানা
(েব-সরকারী)

১০

িট

০১ িট
৬িট

মসিজদ

২৬৩িট

মন্িদর

৭২িট

নদ-নদী

৩িট (পদ্মা ,
চন্দনা, গড়াই
নদী

)

হাওড়/িবল

২িট(িসরাজপুর
হাওড়,কািজয়াল
গাং)

হাট-বাজার

১২িট

ব্যাংক শাখা

১৪িট (েসানালী,
রূপালী,
কৃিষ,অগ্রনী,জনতা,
পূবালী)

েপাস্ট
অিফস/সাব
েপাঃ অিফস

১িট

েটিলেফান
এক্সেচঞ্জ

০১ িট

কৃিষ সংক্রান্ত তথ্য

েমাট জিমর পিরমাণ

৬১,৮৫৩ একর

নীট ফসলী জিম

৪৪,৭০০ একর

েমাট ফসলী জিম

৯৬,৫০০ একর

এক ফসলী জিম

৪,৩০০ একর

দুই ফসলী জিম

২৯,০০০ একর

িতন ফসলী জিম

১১,৪০০ একর

গভীর নলকূপ

৪৩িট

অ-গভীর নলকূপ

৪৫০০ িট

শক্িত চািলত পাম্প

২৪ িট

ব্লক সংখ্যা

২০িট

বাৎসিরক খাদ্য চািহদা

৪৮৫০ েমঃ টন

নলকূেপর সংখ্যা

২৯৫০ িট

িশক্ষা সংক্রান্ত তথ্য

সরকারী প্রাথিমক
িবদ্যালয়

৫৭িট

েব-সরকারী প্রাথিমক
িবদ্যালয়

৫৭িট

জুিনয়র উচ্চ িবদ্যালয়

৬িট

উচ্চ
িবদ্যালয়(সহিশক্ষা )

৩৪িট

উচ্চ িবদ্যালয়(বািলকা)

৪িট

দািখল মাদ্রাসা

১২িট

আিলম মাদ্রাসা

৭িট

ফািজল মাদ্রাসা

৬িট

কেলজ(সহপাঠ)

৯িট

কেলজ(বািলকা)

২িট

িশক্ষার হার

৪০.০১%
পুরুষ ৫৩.৫৯ %
মিহলা ৩৬.১৯ %

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য

উপেজলা স্বাস্থ্য
কমপ্েলক্স

০১ িট

উপেজলা স্বাস্থ্য ও
পিরবার কল্যাণ েকন্দ্র

৪িট

েবেডর সংখ্যা

৫০ িট

ডাক্তােরর মঞ্জুরীকৃত পদ
সংখ্যা

কর্মরত ডাক্তােরর সংখ্যা

িসিনয়র নার্স সংখ্যা

৩০িট
ইউএইচিস -০১
ইউিনয়ন পর্যােয় ০৪
ইউএইচএফিপও ১িট
েমাট= ০৬িট
১৪জন। কর্মরত=১৪জন

ভূিম ও রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য

েমৗজা

১৯৮িট

ইউিনয়ন ভূিম অিফস

৯িট

েপৗর ভূিম অিফস

০১ িট

েমাট খাস জিম

৩২০৬.৭০একর

কৃিষ

৪২২৪.৪৫৯৮একর

অকৃিষ

৫৪২.০৬২৬একর

বন্েদাবস্তেযাগ্য
কৃিষ

৬৭৯.২৫৬একর (কৃিষ)

বাৎসিরক ভূিম
উন্নয়ন কর(দাবী)

সাধারণ=৬,৬৬,৭০৩/সংস্থা = ৬,৪৪,৩৪৬/-

বাৎসিরক ভূিম
উন্নয়ন কর(আদায়)

সাধারণ=১৯,৯০,৩০৬/েফব্রুয়ারী/১২
সংস্থা = ৩,৭৪,৩০৭/েফব্রুয়ারী/১২

েযাগােযাগ সংক্রান্ত তথ্য

পাকা রাস্তা

২১৬.০০ িকঃিমঃ

অর্ধ পাকা রাস্তা

২০.০০ িকঃিমঃ

কাঁচা রাস্তা

৬৯৪.০০িকঃিমঃ

ব্রীজ/কালভার্েটর সংখ্যা

১৯১িট

নদীর সংখ্যা

৪িট

েরলপথ

১৫ িকেলািমটার

পিরবার পিরকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য

স্বাস্থ্য ও পিরবার কল্যাণ
েকন্দ্র

১িট

পিরবার পিরকল্পনা ক্িলিনক

৯িট

এম.িস.এইচ. ইউিনট

০িট

সক্ষম দম্পিতর সংখ্যা

৮৪,৯১৩জন

মৎস্য সংক্রান্ত তথ্য

পুকুেরর সংখ্যা

৪৬৪১িট

মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার
সরকারী

১িট (িমিন
হ্যাচারী)

মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার
েব-সরকারী

০িট

বাৎসিরক মৎস্য চািহদা

২০,১১৫েমঃ টন

বাৎসিরক মৎস্য উৎপাদন

১১,১৬০েমঃ টন

প্রািণ সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য

উপেজলা পশু িচিকৎসা েকন্দ্র

০১ িট

পশু ডাক্তােরর সংখ্যা

২জন

উপ-কৃত্িরম প্রজনন েকন্দ্র

১িট

পেয়ন্েটর সংখ্যা

১৮িট

উন্নত মুরগীর খামােরর সংখ্যা

৪১৫িট

েলয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্েব· ১০-৪৯
িট মুরগী আেছ, এরূপ খামার
গবািদর পশুর খামার
মুরগীর খামার

১২

িট

৫৬২িট
৩২৮িট

সমবায় সংক্রান্ত তথ্য

েকন্দ্িরয় সমবায় সিমিত িলঃ

১িট

ইউিনয়ন বহুমুখী সমবায় সিমিত িলঃ

১৪িট

বহুমুখী সমবায় সিমিত িলঃ

৫৮িট

মৎস্যজীিব সমবায় সিমিত িলঃ

০৫িট

আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সিমিত

০২িট

কৃষক সমবায় সিমিত িলঃ

১২৮িট

পুরুষ িবত্তহীন সমবায় সিমিত িলঃ

০৮িট

মিহলা িবত্তহীন সমবায় সিমিত িলঃ

০৩িট

কৃিষসমবায় সিমিত িলঃ

২৩িট

