
এক নজরে দাগনভূঞা উপরজলা 

সাধােণ তথ্যাদদ 

জজলা জেনী 

উপরজলা দাগনভূঞা 

উপরজলা প্রদতষ্ঠাে তাদেখ ১৪/০৯/১৯৮৩ 

সীমানা 
উত্তরে: জ ৌদ্দগ্রাম, দদিরণ: জকাম্পানীগঞ্জ, 

পূরব ে: জেনী, পদিরম: জসনবাগ 

জজলা সদে হরত দূেত্ব ২৫ দক.দম. 

আয়তন ১৪১.৭১ বগ ে দক. দম. 

জনসংখ্যা 
পুরুষ ১,০৩,৬২৮ জন 

মদহলা ১,১২,৬০৫ জন 

বাদষ েক জনসংখ্যা বৃদিে হাে   

জমাট পদেবাে (খানা) ৪০,৩৫৮টি 

দনব ো নী এলাকা জেনী-৩ (দাগনভূঞা) 

গ্রাম ১৫২টি 

জমৌজা ১০০টি 

ইউদনয়ন ০৮টি 

জপৌেসভা ০১টি 

এদতমখানা (সেকােী) --- 

এদতমখানা (রবসেকােী) ৪টি 

মসদজদ 
জুম্মা ২৮৬টি 

পারঞ্জগানা ২০টি 

মাজাে ৬টি 

মদিে ৩০টি 

গীজো --- 

প্যারগাডা --- 

নদ-নদী 
জহক্টে ৩টি 

মো জহক্টে ৩টি 

খাল ৮টি 

হাট-বাজাে ২০টি 

ব্াংক শাখা 
সেকােী ১১টি 

জব-সেকােী ০৫টি 

জপাষ্ট অদেস/সাব জপাষ্ট অদেস ১২ টি 

জটদলরোন এরের ঞ্জ ০২টি 

ক্ষুদ্র কুটিে দশল্প ০২টি 



বৃহত্তে দশল্প --- 

কৃদষ সংক্রান্ত তথ্যাদদ 

জমাট জদমে পদেমাণ ১৯৩৬৫ জহক্টে 

জমাট েসদল জদম ১০৬৪৫৪ জহক্টে 

এক েসদল জদম ৩০৩৫ জহক্টে 

দুই েসদল জদম ৬৫০০ জহক্টে 

দতন েসদল জদম ১১১০ জহক্টে 

গভীে নলকূপ ০৫টি 

অগভীে নলকূপ ৬০৩টি 

শদি  াদলত পাম্প ১১৫টি 

ব্লক সংখ্যা ২৪টি 

দশিা সংক্রান্ত তথ্যাদদ 

সেকােী প্রাথদমক দবদ্যালয় ৮০টি 

জব-সেকােী প্রাথদমক দবদ্যালয় ১৪টি 

কদমউদনটি প্রাথদমক দবদ্যালয় ০৭টি 

সেকােী ০০ 

জব-সেকােী উচ্চ দবদ্যালয় ২৬টি 

জুদনয়ে উচ্চ দবদ্যালয় ০১টি 

উচ্চ দবদ্যালয় সহ দশিা ২৩টি 

উচ্চ দবদ্যালয় (বাদলকা) ০২টি 

দাদখল মাদ্রাসা ১১টি 

আদলম মাদ্রাসা ০৮টি 

োদিল মাদ্রাসা ০০ 

কাদমল মাদ্রাসা ০০ 

এবরতদায়ী মাদ্রাসা 
সংযুি ১৯টি 

স্বতন্ত্র ০৭টি 

করলজ 
মদহলা ০০ 

সহপাঠ ০২টি 

দশিাে হাে 
পুরুষ ৬৮% 

মদহলা ৭২% 

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যাদদ 

উপরজলা স্বাস্থ্য কমরেে ০১টি 

ইউদনয়ন স্বাস্থ্য ও পদেবাে কল্যাণ জকন্দ্র ০৮টি 

জবরডে সংখ্যা ৩১টি 



ডািারেে মঞ্জুেীকৃত পদ সংখ্যা ০৯টি, কম েেত-০৭ জন 

কম েেত ডািারেে সংখ্যা 

ইউএইদস ১৭, ইউদনয়ন ১৬, ইউএই এদপও ১টি, 

জমাট =৩৪টি 

দসদনয়ে নাস ে সংখ্যা ১৫ জন, কম েেত – ১৩ জন 

সহকােী নাস ে ১ জন 

জমদডরকল জটকরনালদজষ্ট (ল্যাব) ২ জন 

জমদডরকল জটকরনালদজষ্ট (রেদডও) ১ জন 

জমদডরকল জটকরনালদজষ্ট (রডন্টাল) ১ জন 

জমদডরকল জটকরনালদজষ্ট (ইদপআই) ১ জন 

ভূদম োজস্ব সংক্রান্ত তথ্যাদদ 

জমাট গ্রারমে সংখ্যা ১৫২ টি 

জমাট জমৌজাে সংখ্যা ১০০ টি 

জমাট পদেবারেে সংখ্যা ৪০৩৫৮ টি 

জমাট জহাদডং সংখ্যা ৩৭,০৮০ টি, ২৫ দবঘাে উরবে জহাদডং সংখ্যা- ৭৪ টি 

ইউদনয়ন ভূদম অদেস ০৩ টি 

জপৌে ভূদম অদেস ০১ টি 

জমাট জদমে পদেমাণ ১০৬৪৫ জহক্টে/২৬২৯৩ জহক্টে 

জমাট খাস জদম 
কৃদষ ৬৫৬.৫০ একে 

অকৃদষ ৬.২৬ একে 

কৃদষ খাস জদম বরিাবস্তরিাগ্য 
কৃদষ ২৪৩.৫২ একে 

অকৃদষ ০.৪৯ একে 

অদপ েত সম্পদত্তে পদেমাণ 
কৃদষ ৭১৩.৮৫ একে 

অকৃদষ ৫.৫৭ একে 

অদপ েত সম্পদত্ত বরিাবস্তরিাগ্য 
কৃদষ ৫১.৫৬ একে 

অকৃদষ ৫.৫৭ একে 

বাদষ েক ভূদম উন্নয়ন কে দাবী --- 

বাদষ েক ভূদম উন্নয়ন কে আদায় --- 

হাট-বাজাে সংখ্যা ২০ টি 

ইট ভাটা ২১ টি 

জিাগারিাগ সংক্রান্ত তথ্যাদদ (স্থ্ানীয় সেকাে অদধদপ্তে) 

সড়রকে দববেণ সংখ্যা 
পাকা োস্তা 

(দক.দম.) 

ডদব্লউ.দভ.এস 

(দক.দম.) 

কাঁ া োস্তা 

(দক.দম) 

উপরজলা সড়ক ৮ টি ২৬.৭৪ ০.৪০ ২০.১১ 

ইউদনয়ন সড়ক ১৩ টি ২২.৬১ ১.১০ ২০.৪৪ 



গ্রাম্য সড়ক-এ ৮৪ টি ৫৫.৭১ ৪.৯৪ ১৪৭.০০ 

গ্রাম্য সড়ক-দব ১৯১ টি ৮.৪১ ০.৯০ ৩৮৬.৩৮ 

জমাট ২৯৬ টি ১১৩.৪৭ ৭.৩৪ ৫৭৩.৯৩ 

পদেবাে পদেকল্পনা সংক্রান্ত তথ্যাদদ 

স্বাস্থ্য ও পদেবাে পদেকল্পনা জকন্দ্র ৮ টি 

পদেবাে পদেকল্পনা দিদনক ০০ 

এমদসএই  ইউদনট ০০ 

সিম দম্পদতে সংখ্যা ৪৪৪১৮ জন 

মৎস্য সংক্রান্ত তথ্যাদদ 

জমাট পুকুে ও দদঘীে সংখ্যা ৮৭১৯ টি (৫ শতাংরশে উরবে) 

মৎস্য  ারষে আওতায় পুকুরেে সংখ্যা ৭০৫০ টি 

প্রদশিণপ্রাপ্ত মৎস্য  াষীে সংখ্যা ৩৪৬ জন 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে (সেকােী) ০০ 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাে (রবসেকােী) ০০ 

বাৎসদেক মৎস্য  াদহদা ০০ 

বাৎসদেক মৎস্য উৎপাদন ০০ 

নদীে সংখ্যা ৩ টি (৮০০ জহক্টে) 

মো নদীে সংখ্যা ৩ টি (২০.৬৬ জহক্টে) 

খারলে সংখ্যা ৮ টি  

প্রাদণ সম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাদদ 

উপরজলা প্রাণী দ দকৎসা জকন্দ্র ০১ টি  

পশু ডািারেে সংখ্যা ০২ জন  

কৃদিম প্রজনন জকন্দ্র ০১ টি  

পরয়রন্টে সংখ্যা ০০  

উন্নত মুেগীে খামারেে সংখ্যা ১১ টি  

জলয়াে ৮০০ মুেগীে উরবে ১০-৪৯টি 

মুেগী আরে এরূপ খামারেে সংখ্যা 
অসংখ্য  

গবাদী পশুে খামাে সংখ্যা ১৪ টি  

ব্রয়লাে মুেগীে খামাে সংখ্যা ১৬ টি  

সমবায় সংক্রান্ত তথ্যাদদ 

জকন্দ্রীয় সমবায় সদমদত দল:  

মুদিরিািা সমবায় সদমদত দল:  

বহুমুখী সমবায় সদমদত দল:  

মৎস্যজীদব সমবায় সদমদত দল:  



যুব সমবায় সদমদত দল:  

আশ্রয়ণ/আবাসন বহুমুখী সমবায় সদমদত 

দল: 

 

কৃষক সমবায় সদমদত দল:  

পুরুষ দবত্তহীন সমবায় সদমদত দল:  

মদহলা দবত্তহীন সমবায় সদমদত দল:  

ক্ষুদ্র ব্বসায়ী সমবায় সদমদত দল:  

অন্যান্য সমবায় সদমদত দল:  

 ালক সমবায় সদমদত দল:  

িারবে সংখ্যা 
জেদজষ্টাড ে ১১ টি 

নন-রেদজষ্টাড ে ২৮ টি 

জকন্দ্রীয় সমবায় সদমদতে সংখ্যা ০২ টি 

প্রাথদমক সমবায় সদমদতে সংখ্যা ২০৮ টি  

জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যাদদ 

আরস েদনকমুি টিউব সেকােী ১০৩৭ টি 

 জবসেকােী ৭৩২৫ টি 

আরস েদনরকে মািা ৬৪.৯৯%  

আরস েদনক সহনীয় মািা .০৫ দপদপএম 

স্যাদনরটশন কাভারেজ ৮৩.৫০% 

সমাজরসবা সংক্রান্ত তথ্যাদদ 

মুদিরিািা ভাতা প্রাদপ্তে সংখ্যা ১২৯ জন 

পঙ্গু ভাতা প্রাদপ্তে সংখ্যা ২৭২ জন 

বয়স্ক ভাতা প্রাদপ্তে সংখ্যা ২,৮২২ জন 

দবদবধ 

বারসে সংখ্যা ১৫ টি 

ট্রারকে সংখ্যা ২৪ টি 

গরুে গাড়ীে সংখ্যা ০০ 

জট্ররনে সংখ্যা ০০ 

মাইরক্রা বারসে সংখ্যা ২০ টি 

অরটা-দেোে সংখ্যা ৬৩ টি 

গ্যারেজ সংখ্যা ০৫ টি 

ওয়াকেসরপে সংখ্যা ১৫ টি 

 


