েংপুে সিটি করপোরেশন
প
েংপুে
www.rpcc.gov.bd

এক নজরে েংপুে সিটি করপোরেশন
প
ক্রম

তথ্য/সশরেোনোম

সিিেণ

১

প্রসতষ্ঠোকোল

২

ওয়োর্প িংখ্যো

২৮ জুন ২০১২ সিষ্টোব্দ, পপৌেিভো সিরিরি প্রসতষ্ঠো- ১ পম ১৮৬৯ ইং িোল
(‘ক’) পেণীরত উন্নীতকেরণে তোং-২৩ পিরেম্বে ১৯৮৬ সিষ্টোব্দ।
৩৩ টি

৩

আয়তন

২০৫.৭৬ ির্ সকরলোসমিোে
প
প্রোয় ৭,৯৬,৫৫৬ জন, (পুরুষ-৩,৯৮,২৮২ জন, মসিলো-৩,৯৮,২৭৪ জন),
সশক্ষোে িোে- ৬৫%
* জন্ম সনিন্ধন িংখ্যো-৪,১৭,৮২৭ জন (৩১ জুলোই ২০১৭ পর্ন্ত
প )
* মৃতযয সনিন্ধন িংখ্যো- ৪,৬৪২ জন (৩১ জুলোই ২০১৭ পর্ন্ত
প )
৩,৫৮,০০০ জন (প্রোয়)

৪

জনিংখ্যো

৫

পমোি পভোিোে িংখ্যো

৬

িোউজ পিোল্ড িংখ্যো

৭

পমোি েোস্তো

৮

পেরনে দৈর্ঘযপ

১৯০.৪০ সকিঃসমিঃ

৯

ব্রীজ ও কোলভোরিপ ে
িংখ্যো

১০

পোসন িংক্রোন্ত তথ্য

ব্রীজ - ১২৫ টি
কোলভোিপ - ১,১১৫ টি
পমোি িংরর্োর্
- ৪,৮৩৮ টি (িেকোেী ৮২ টি, আিোসিক
৪,৭৫৬ টি)
র্ভীে নলকূরপে িংখ্যো
- ১১ টি (িতপমোরন চোলু আরে ০৯ টি)
আয়েন সিমুক্তিকেণ প্লোন্ট
- ৩ টি (চোলু আরে ০২ টি)
উচ্চ জলোধোরেে িংখ্যো
- ৫ টি (িতপমোরন চোলু ২ টি)
পোইপ লোইরনে দৈর্ঘযপ
- ১৫৭.৫ সকিঃ সমিঃ

১,২৪,৭৬৪ টি
১,৪২৭.২৫ সকিঃসমিঃ (নতয ন+পুেোতন)
পোকো েোস্তো- (৪০৫.২৫+২৭৭)= ৬৮২.২৫ সকিঃসমিঃ
এইচ.সি.সি েোস্তো- ০৩ সকিঃসমিঃ
আে.সি.সি েোস্তো- ০২৩ সকিঃসমিঃ
কোাঁচো েোস্তো - ৭২২ সকিঃসমিঃ

১১

িোি/িোজোে- ২২ টি

১২

পকোচ/িোি/ট্রোক স্ট্যোন্ড
৪ টি

১৩

সিল ৩ টি

১৪

কিোইখ্োনো ২ টি

১৫

সিটি করপোরেশন
প
কতৃক
প পসেচোসলত
সিৈযোলরয়ে িংখ্যো ১৪
টি

১। লোলিোর্ িোি
১২। চোাঁৈকুটি িোি
২। সিটি িোজোে
১৩। খ্সলিোকুসড়
৩। েী িীতোনোথ্ িসণক সিপনী
িোি
সিতোন মোরকপি
১৪। সনশরিতর্ঞ্জ
৪। ধোপ সিটি িোজোে
িোি
৫। মোসির্ঞ্জ পোইকোেী
১৫। নক্তজরেে িোি
কোাঁচোিোজোে
১৬। পকেোনীে িোি
৬। পকল্লোিন্দ মোরকপি
১৭। চক ইিিপুে
(সনমোণোধীন)
প
িোি
৭। ধোপ িোজোে
১৮। িুসড়ে িোি
৮। পোন্ডোে সৈর্ঘী মোরকপি
১৯। পর্োলোর্ঞ্জ
৯। উত্তম িোজীেিোি িোজোে
িোি
ভাড়া আদায়কৃত বাজার
১০। চওড়োে িোি
২০।
মরনোিে
িোি
- ৭৫৮
টি পৈোকোন
সমূ
ঃ
১১। হ
িোরিির্ঞ্জ
িোি
২১।
শুকোন
চসক
- ৩৫০
টি পৈোকোন
১। সিটি িোজোে
িোি
- ২১৮ টি পৈোকোন
২। নিোির্ঞ্জ সিটি িোজোে
২২।
ভযেোে
র্ঘোি
- ৫৫
টি পৈোকোন
৩। েী িীতোনোথ্ িসণক সিপনী
িোি
- ২৮ টি পৈোকোন
সিতোন মোরকপি
- ২৫০ টি পৈোকোন
৪। মোসির্ঞ্জ পোসন িেিেোি িোজোে
৫। িেকোসে িোসলকো সিৈযোলয় িংলগ্ন - ১২০ টি পৈোকোন
- ৫৬ টি পৈোকোন
িোজোে
- ১৯ টি পৈোকোন
৬। ধোপ সিটি িোজোে
- ১৭ টি পৈোকোন
৭। িোসমনোল
প
িোজোে
- ১৪ টি পৈোকোন
৮। কোমোেপোড়ো সিটি িোজোে
- ৫ টি পৈোকোন
৯। ঢোকো পকোচ স্ট্যোন্ড
- ১৩ টি পৈোকোন
১০। কোচোেী িোজোে
১১। িোংলোরৈশ িযোংক পমোড়
১২। মোিোতোি মোরকপি
১৩। মোসির্ঞ্জ পপ্রিক্লোি মোরকপি
১। ঢোকো পকোচ স্ট্যোন্ড
২। পকন্দ্রীয় িোি িোসমনোল
প
৩। ট্রোক স্ট্যোন্ড, আে.পক.পেোর্
৪। িোতমোথ্ো িোিস্ট্যোন্ড
১। নোেসনয়ো
২। কুকরুল
৩। সচকলী
১। র্রনশপুে, আে.পক.পেোর্
২। পোিিোসড়, মোসির্ঞ্জ
ক) উচ্চ সিৈযোলয় - ১ টি
খ্) িযোরিলোইি স্কুল- ৩ টি
র্) জোইকো/সিক্তজসপ কতৃক
প িযোরিলোইি স্কুল - ১০ টি

১৬

সিটি করপোরেশরনে
প
অভযন্তরে সশক্ষো
প্রসতষ্ঠোনিমূি

১৭

সিটি করপোরেশন
প
ৃ
কতক
প পসেচোসলত
িোিপোতোল

• সকন্ডোে র্োরিপ ন - ১৪০ টি
• প্রোইমোেী
- ২০২ টি
• িোই স্কুল
- ৫৪ টি
• মোদ্রোিো
- ২৪০ টি
• িেকোসে করলজ - ৪ টি
• পিিেকোসে করলজ -২৫ টি
• িেকোসে সিশ্বসিৈযোলয় - ১ টি
১। িঙ্গিন্ধু পমরমোসেয়োল িোিপোতোল, মোসির্ঞ্জ
২। নর্ে স্বোস্থ্যরকন্দ্র, পোকোে মোথ্ো, জুম্মোপোড়ো
৩। নর্ে স্বোস্থ্য পকন্দ্র, িোতমোথ্ো
৪। নর্ে স্বোস্থ্যরকন্দ্র, এেশোৈনর্ে
৫। নর্ে স্বোস্থ্য পকন্দ্র, িম্মোনীপুে
১। জীপ র্োসড়
- ৪ টি
৮। মিে িোইরকল
২। এসি সপক আপ
- ২২ টি
- ৫ টি
৯। ভযোকুয়োম িযোংকোে/িোকোে
৩। নন এসি সপক আপ - ১ টি
পমসশন-১ টি
৪। র্োরিজ
প ট্রোক
- ২৫ টি
৫। ভোইরব্রিেী পেোলোে
১০। িোইরেোসলক িীম সলিিোে
- ২ টি
- ৩ টি
১।৬।
সিটি
িোজোে
িোইরকল স্ট্যোন্ড
িযইল
পলোর্োে
১১। সস্কর্ পলোর্োে
২। লোলিোর্
- ২িোি
টি িোইরকল স্ট্যোন্ড
- ৩ টি
৩।
িীতোনোথ্
সিতোন মোরকপি িোইরকল স্ট্যোন্ড
৭।েী
এযোম্বু
রলন্স িসণক সিপনী
- ২ টি
১২। িযোক পিো পলোর্োে
৪। মোসির্ঞ্জ কোাঁচোিোজোে িোইরকল স্ট্যোন্ড
- ১ টি
১। জোিোজ পকোম্পোনী পমোড়, লোকী মিক্তজরৈে সনরচ
১৩। স্কোরভিে
- ১ টি
২। পমসর্রকল পমোড়
৩। িোতমোথ্ো মোসির্ঞ্জ
৪। টিকোৈোেপোড়ো পমোড়
৫। মোসির্ঞ্জ িোজোে
৬। সিটি িোজোে
৭। ট্রোক িোসমনোল
প
৮। পকন্দ্রীয় িোি িোসমনোল
প
৯। নিোির্ঞ্জ িোজোে
১০। ধোপ িোজোে
১১। ঢোকো পকোচ স্ট্যোন্ড
১। পকন্দ্রীয় িোি িোসমনোল
প
পুকুে
২। েোধোিল্লভ অসিি িংলগ্ন পুকুে

১৮

র্োনিোিন – ৭৮ টি

১৯

িোইরকল স্ট্যোন্ড- ৪ টি

২০

পোিসলক িয়রলি- ১১
টি

২১

পুকুে- ২ টি

২২

পখ্োয়োড়

৪২ টি

২৩

সিটি করপোরেশন
প
এলোকোধীন
িোিপোতোল

১। িেকোসে পমসর্রকল করলজ িোিপোতোল – ০১ টি/ িোিপোতোল ৩ টি
২। পিিেকোসে পমসর্রকল করলজ ও িোিপোতোল – ০৪ টি

২৪

িক্তস্তে িংখ্যো

৫৪ টি

২৫

সিটি করপোরেশন
প

১। মিক্তজৈ ১,১১৪ টি

অভযন্তরে ধমীয়
প্রসতষ্ঠোন িমূি

২। মক্তন্দে ২১৩ টি
৩। চোচপ ২ টি

২৬

র্োস্ট্সিরনে িংখ্যো

২,৮৫০ টি

২৭

র্োম্ম্পং পস্ট্শন

১ টি, নোেসনয়ো

২৮

সিটি করপোরেশন
প
পসেচোসলত কিেস্থ্োন

২৯

সিটি করপোরেশরন
প
চলমোন উন্নয়নমূলক
প্রকল্পিমূি

১। মুন্সীপোড়ো কিেস্থ্োন
২। আিলিোড়ী কিেস্থ্োন, নূেপুে
৩। নূেপুে পেোি কিেস্থ্োন
৪। লোলিোর্ কিেস্থ্োন
৫। সমসিপোড়ো কিেস্থ্োন
৬। তোজিোি কিেস্থ্োন
৭। মোসির্ঞ্জ কিেস্থ্োন
১। সিটি র্ভোরনন্স
প প্ররজক্ট (সিক্তজসপ), অথ্োয়রনপ
জোইকো
২। সমউসনসিপযোল র্ভোরনন্স
প এযোন্ড িোসভপরিি প্ররজক্ট (এম.ক্তজ.এি.সপ),
অথ্োয়রনপ
সিশ্বিযোংক
৩। আেিোন প্রোইমোসে পিলথ্ পকয়োে প্ররজক্ট (ইউ.সপ.এইচ.সি.এি.সপ),
অথ্োয়রনপ
র্ণপ্রজোতন্ত্রী
িোংলোরৈশ িেকোে
৪। ওয়োিোে িোপ্লোই এিং পিকল স্লোজ মযোরনজরমন্ট (র্োি্লু.এি.ইউ.সপ),
অথ্োয়রনপ
সর্এিআইসর্
৫। ওয়োিোে িোপ্লোই এিং িযোসনরিশন প্রকল্প, অথ্োয়রনপ
ইউ.এন.সর্.সপ,
ইউরনিরকো এিং এন.ক্তজ.ও
৬। ৩৭ পজলো শিরে পোসন িেিেোি প্রকল্প, অথ্োয়রনপ
র্ণপ্রজোতন্ত্রী
িোংলোরৈশ িেকোে ও
সর্.সপ.এইচ.ই
৭। মো ও সশশুে টিকো প্রৈোন তথ্য সর্ক্তজিোলোইরজশন প্রকল্প, অথ্োয়রনপ
এিযআই, প্রধোনমন্ত্রীে কোর্োলয়।
প

