
সাধারন তথ ািদ 
জলা  রংপুর 

উপেজলা  গংগাচড়া 
ইউিনয়ন  ৪নং কালেকা  

সীমানা  উ ের-পি েম কািলগ  ইউিনয়ন, উ র 
-পূেব কািকনা ইউিনয়ন, পূব - উ ের 
লি টারী ইউিনয়ন, পুব-দি েণ বড়িবল 
ইউিনয়ন, পি েম আলমিবিদতর 
ইউিনয়ন পিরষদ । 

জলা সদর হেত দূর   ১৮ িকেলািমটার 
আয়তন  ৩৪.৬৯ বগ িকেলািমটার 
জনসংখ া  ২৭,৮০৮ জন 
 পু ষ ১৪,১৮২ জন 
 মিহলা ১৩,৬২৬ জন 
মাট ভাটার সংখ া  ১৮,৭৭৮ জন 

 পু ষ ৯,৬৭০ জন 
 মিহলা ৯,১০৮ জন 
মাট পিরবার (খানা)  ৬,৪৪৮  
াম  ১০  

মৗজা  ১০  
এিতম খানা  ০৩  
মসিজদ  ৫৫  
কবর ান  ১৭  
ঈদগাহ মাঠ  ২০  
আ ম/ শান  ১০  
মি র  ১৯  
নদ-নদী  ০১  (িত া) 
হাট-বাজার  ০১  
পা  অিফস/সাব পা  অিফস  ০২   (েকালেকা , সাউদপাড়া) 

বাস/েট ু/ির া/ভ ান ান  ০২  
কৃিষ সং া  তথ  

মাট জিমর পিরমাণ  ৮৫৫৬.০৮ একর 
কৃিষ ক   ০২  
নীট ফসলী জিম  ২২১৬ একর 
মাট ফসলী জিম  ৪৯১৩ একর 

এক ফসলী জিম  ৫৫০ একর 
দুই ফসলী জিম  ৯৫০ একর 
িতন ফসলী জিম  ৮২১ একর 
গভীর নল প  ০৪  
অ-গভীর নল প  ৭৮২  
বািষক খাদ  চািহদা  ৪৬৫৪ মঃ টন 
বািষক খাদ  উৎপাদন  ৯৫১০ মঃ টন 

িশ া সং া  
সরকারী াথিমক িবদ ালয়  ১১  
ব-সরকারী াথিমক িবদ ালয়  ১২  

উ  িবদ ালয়  ০৩  
দািখল মা াসা  ০১  
আিলম মা াসা  ০২  

পিরবার পিরক না 
া  ও পিরবার কল াণ ক   ০৩  

পিরবার পিরক না ি িনক  ০১  



স ােটলাইট ি িনক  - 
কিমউিন  ি িনক  ০৩  

ভূিম ও রাজ  সং া  
মৗজা  ১০  

ইউিনয়ন ভূিম অিফস  - 
মাট খাস জিম  ১০৫৫.৩৫ একর 

কৃিষ জিম  ৮৫৫৬.০৮ একর 
হাট-বাজােরর সংখ া  ০১  

মৎস  সং া  
পু েরর সংখ া  ১৬৯  
মৎস  বীজ উৎপাদন খামার সরকারী  - 

মৎস  বীজ উৎপাদন খামার ব-
সরকারী 

 - 

িবেলর সংখ া  - 

ািণ স দ 
কৃি ম জনন ক   ০১  
গবািদ প র খামার   

য়লার মুরগীর খামার   
গ   ১৯,৫০০  
গাভী  ৫,০৭০  
বলদ  ১,১৭০  
ষাঁড়  ৩,৪০০  
এেড়ঁ  ৪,৪০০  
বকনা  ৩,৫১০  
বাছুর  ১,৯৫০  
মিহষ  ১২  
ছাগল  ৭,৫৮০  
ভড়া  ১,২৫০  

হাঁস মুরিগর বসরকারী খামার    ১৯  
 মুরিগ ০৯  
 হাঁস ১০  
হাঁস  ৫,৯০০  
মুরিগ  ৪২,৫০০  
বাৎসিরক িডেমর চািহদা  ৪৩,৩৮,০৪৮  
িডম উৎপাদন  ৩৩,৮৮,০০০  
িডেমর ঘাটিত  ৯,৫০,০৪৮  
বাৎসিরক দুেধর চািহদা  ২৫,৩০,০০০ িলটার 
দুধ উৎপাদন  ১৯,১২,০০০ িলটার 
দুেধর ঘাটিত  ৬,১৮,০০০ িলটার 
বাৎসিরক মাংেসর চািহদা  ১০০ মঃ টন 
মাংস উৎপাদন  ৯২ মঃ টন 
মাংেসর ঘাটিত  ০৮ মঃ টন 

সমবায় সং া  
ব মুখী সমবায় সিমিত িলঃ  ০১  
মৎস জীিব সমবায় সিমিত িলঃ  - 

যুব সমবায় সিমিত িলঃ  - 

আ য়ন/আবাসন ব মূখী সমবায় 
সিমিত 

 - 

কৃষক সমবায় সিমিত িলঃ  ০২  
অন ান  সমবায় সিমিত িলঃ   



 
ভূিমহীন সমবায় সিমিত িলঃ  ০১  


