
                      

 

   

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 





এক নজরয চুয়াডাঙ্গা দয উরজরা 

 

উরজরা চুয়াডাঙ্গা দয 

ীভানা উত্তয  উত্তয শ্চিরভ- আরভডাঙ্গা উরজরা, পূরফ ে- শ্চঝনাইদ দয উরজরা, 

দশ্চিন  দশ্চিণ পূরফ ে-জীফননগয  ককাটচাঁদপুয উরজরা, শ্চিভ  শ্চিরভ- 

দামুড়হুদা উরজরা। 

আয়তন ২৯৯ ফগ ে শ্চকররাশ্চভটায 

থানা প্রশ্চতষ্ঠাকার ১৯৭২ শ্চরিঃ (পূণ োঙ্গ থানা শ্চারফ) 

উরজরা প্রশ্চতষ্ঠাকার ১ কপব্রুয়াযী, ১৯৮৪ শ্চরিঃ 

কবৌরগাশ্চরক অফস্থান (অিাাং  দ্রাশ্চঘভাাং) ২৩.২২ কথরক ২৩.৫০ উত্তয 

কৌযবা ১টি 

ইউশ্চনয়ন ৮টি 

গ্রারভয াংখ্যা ১৭০টি (রৌযবা ) 

কভৌজা ১০১ টি 

জনাংখ্যািঃ কভাটিঃ 

পুরুল 

ভশ্চরা 

৩,১৩,৯৩৫ জন 

১,৫৬,৭৮২ জন 

১,৫৭,১৫৩ জন 

কৌযবায করাক াংখ্যািঃ 

কভাটিঃ 

পুরুল 

ভশ্চরা 

 

৮৫,৭৮৬জন 

৪২,৯৪০জন 

৪২,৮৪৬জন 

কভাট শ্চযফারযয াংখ্যািঃ ৬২,২৭৮টি 

কভাট কবাটায াংখ্যািঃ 

কভাটিঃ 

পুরুল 

ভশ্চরা 

 

১,৯৪,৯৯৬জন 

৯৫,২৮৭জন 

৯৯,৭০৯জন 

কৌযবায কবাটায াংখ্যািঃ 

কভাটিঃ 

পুরুল 

ভশ্চরা 

 

৫৩,২৫৭জন 

২৫,৮১৪জন 

২৭,৪৪৩জন 

নদ-নদীয াংখ্যা  নাভ 

 

 

 

 

৪টি 

১। ভাথাবাঙ্গা 

২। নফগঙ্গা 

৩। শ্চচত্রা 

৪। শ্চন্দুঁশ্চযয়া 

খাররয াংখ্যা ১টি,ফরশ্চদয়া খার 

শ্চফররয াংখ্যা ২৩টি 

ফারড়য াংখ্যা  নাভ 

 

 

 

০৩টি 

১। বান্ডাযদ ফাড় 

২। উজরপুয ফাড় 

৩। শ্চাংনগয ফাড় 

ঐশ্চতাশ্চক স্থান মূরয নাভ 

 

 

১। গড়াইটুশ্চ কভরা 

২। ঠাকুযপুরযয প্রাচীন ভশ্চজদ 

৩। শ্চযলাডাাংঙ্গা শ্চফষু া এয ভাজায 

৪। কফায়ারভাযী জশ্চভদায এরেট 

ফধ্যভূশ্চভয াংখ্যা  নাভ নাই 



 



কৃশ্চল আফাশ্চদ জশ্চভয শ্চযভানিঃ 

ক। কভাট আফাশ্চদ জশ্চভয শ্চযভান 

খ। এক পরী জশ্চভয শ্চযভান 

গ। দুই পরী জশ্চভয শ্চযভান 

ঘ। শ্চতন পরী জশ্চভয শ্চযভান 

ঙ। চাঁয পরী জশ্চভয শ্চযভান 

 

২৩,৪৭০ কক্টয 

১.১৮৫ কক্টয 

৭.৫২৭ কক্টয 

১২.৪৭৫ কক্টয 

২.৮৪ কক্টয 

না োযী যকাযী ১ টি, কফযকাযী ১৭টি 

জরভার ২৯টি 

শ্চফদুুতাশ্চয়ত গ্রাভ ১১১টি 

ইট বাটায াংখ্যা ১২টি 

ব্াাংরকয াংখ্যা  নাভ 

 

 

কানারী-৩টি, অগ্রনী-৩টি, কৃশ্চল-৪টি, জনতা-২টি, রুারী-১টি, ইউশ্চশ্চফএর-১টি, 

কভ োংস্থান-১টি, ব্রাক-১টি, উত্তযা-১টি, ইরাভী-১টি। 

প্রধান ডাকঘয ০১টি 

াখা ডাকঘয ১৩টি 

শ্চফশ্বশ্চফদ্যারয় ০১টি 

শ্চফশ্বশ্চফদ্যারয় কররজ নাই 

কভশ্চডরকর কররজ নাই 

যকাযী কররজ ০২টি 

কফযকাযী কররজ ০৪টি 

টিচা ে কেশ্চনাং কররজ নাই 

শ্চটিআই নাই 

যকাযী ভাধ্যশ্চভক শ্চফদ্যারয় ০১টি 

যকাযী ভাধ্যশ্চভক ফাশ্চরকা শ্চফদ্যারয় ০১টি 

কফযকাযী ভাধ্যশ্চভক শ্চফদ্যারয় 

ক। ফারক 

খ। ফাশ্চরকা 

 

২৪টি 

০৯টি 

যকাযী প্রাথশ্চভক শ্চফদ্যারয় ১২০টি 

কফযকাযী প্রাথশ্চভক শ্চফদ্যারয় ০০টি 

স্যরটরাইট শ্চফদ্যারয় নাই 

কশ্চভশ্চনউটি প্রাথশ্চভক শ্চফদ্যারয় ০০ 

এনশ্চজ শ্চযচাশ্চরত শ্চফদ্যারয় ০২ টি 

আশ্চরয়া ভাদ্রাা ১০টি 

কভী ভাদ্রাা ২২টি 

স্বতন্ত্র এফরতদায়ী ভাদ্রাা ০১টি 

শ্চকন্ডাযগারড েন ৫০টি 

শ্চিায ায ৩৮.৩৫% 

প্রথশ্চভক শ্চিায বশ্চতেয কবারযজ ১০০% 

ঝরয ড়া ায ৮৯% 

ভশ্চজদ ২৪৭টি 

ভশ্চিয ৩১টি 

াঠাগায ০২টি 

াাতার ০১টি 

ইউশ্চনয়ন স্বাস্থু  শ্চযফায কল্যান ককন্দ্র ০৭টি 

কশ্চভউশ্চনটি শ্চিশ্চনক  ২৬টি 

স্থায়ী ফন্ধ্ুাত্বিঃ 

  ক। পুরুল 

  খ। নাযী 

৬৭৫জন 

৯,৩৩৬জন 



অস্থায়ী ফন্ধ্ুাত্বিঃ 

  ক। পুরুল 

  খ। নাযী 

 

৩,৬৮৬জন 

৪৩,৯৫০জন 

 

জন্মায 

 

৯৪% 

মৃত্যুায শ্চশু-৫৪.৭৯%,স্থুর মৃত্যুায-২.২% 

শ্চএআয ৭৭.৮২% 

কফযকাযী াাতার ০২টি 

ভফায় াংক্রান্ত তথ্যাশ্চদিঃ 

১। ভফায় শ্চফবাগয ফহুমূখী শ্চভশ্চত 

২। ভফায় শ্চফবারগয কৃলক শ্চভশ্চত 

৩। ভফায় শ্চফবারগয ভাংজীফী শ্চভশ্চত 

 

 

 

 

এনশ্চজ এয াংখ্যা ৬৭টি 

উরেখরমাগ্য কৃশ্চল পর ধান, াট, গভ, ভূট্টা, আলু, ভসুয, কছারা, ভটয, কচু, শ্চযলা, ইক্ষু, টর, কুভড়া, 

শ্চতর, শ্চতশ্চল, ফুরকশ্চ, মুরা, ফাধাকশ্চ, শ্চরাং, টরভট, ডাটাাক, কখজুরযয গুড়, 

ইতুাশ্চদ। 

ইউশ্চনয়ন ভূশ্চভ অশ্চপরয াংখ্যা ০৭টি 

আশ্রয়ন ০৬টি 

গুচ্ছগ্রাভ ০২টি 

পুন েফাশ্চত শ্চযফায ৪৫০টি 

াশ্চন  জররয নরকুরয াংখ্যািঃ 

১। াশ্চন  জররয তাযা ঘশ্চবয নরকু 

২। তাযা াম্প 

৩। অগবীয নরকু 

৪। তাযা অগবীয 

 

৩০টি 

২৭৯টি 

১.৫৫৮টি 

৬৪টি 

গবীয নরকূ (চারলয জন্য) ৪০টি 

অগবীয নরকু (চারলয জন্য) ৯.৬৩৮টি 

যাস্তাঘাটিঃ 

১। াকা 

২। কাচা 

৩। এইচ শ্চফ শ্চফ 

 

৩৫৪.০০ শ্চকিঃশ্চভিঃ 

২৭১.০০ শ্চকিঃশ্চভিঃ 

৭৪.০০ শ্চকিঃশ্চভিঃ 

জন্ম শ্চনফশ্চন্ধ্ত জনাংখ্যািঃ 

১। কভাট 

২। পুরুল 

৩। ভশ্চরা 

৪। তকযা ায 

 

২.৪৮.৮৮৭জন 

১.২৫.৯২৬জন 

১.২২.৯৩১জন 

৮৯.২৯% 

ফয়স্ক বাতা প্রাপ্তরদয াংখ্যা ৫৩৮২ জন 

ভাতৃত্বকারীন বাতা প্রাপ্তরদয াংখ্যা ১২৬ জন 

শ্চফধফা বাতা প্রাপ্তরদয াংখ্যা ১৯৫৪ জন 

মুশ্চিরমাদ্ধা বাতা প্রাপ্তরদয াংখ্যা ৫৩০ জন 

প্রশ্চতফশ্চন্ধ্ বাতা প্রাপ্তরদয াংখ্যা ১৩৯ জন 

প্রশ্চতফশ্চন্ধ্ শ্চিা বৃশ্চত্ত বাতা প্রাপ্তরদয াংখ্যা ৩১ জন 

প্রশ্চিণ ককরন্দ্রয াংখ্যা নাভ ০৪টি।১। উরজরা শ্চযরা ে কন্টায, ২। উরজরা মৄফ উন্নয়ন অশ্চধদপ্তরযয 

প্রশ্চরিন ককন্দ্র, ৩। উরজরা ই-িাফ চুয়াডাঙ্গা দয, ৪। রয়ব পাউনরন্ডন 

প্রশ্চিণ ককন্দ্র। 

শ্চল্প  করকাযখানা ৫৩টি 

কুটিয শ্চল্প ১৪৮টি 







 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



                                                                                          





 

 





  

  

  





 


