
ঠাকুযগাঁ 

হযণ্ময় ঐহতহ্েয এক জনদ 

 

হযহিহত 

ঠাকুয হযফাহ্যয ফা এ এরাকায় ব্রাহ্মণহ্দয ংখ্যাহধহ্কেয কাযহ্ণ ঠাকুযগাঁ নাভকযণ হ্য়হ্ে। ১৮০০ াহ্র 

ঠাকুযগাঁ থানা স্থাহত য়ায য ১৮৬০ াহ্র দয, ফাহরয়াডাঙ্গী, ীযগঞ্জ, যাণীংককর, হযপুয  

অহ্ ায়াযী হনহ্য় ঠাকুযগাঁ ভকুভায মাত্রা। যফতীহ্ত জরাআগুহি  ককািহফায কজরায ঞ্চগি, কফাদা, 

কদফীগঞ্জ  কততুহরয়া এ িাযটি থানা ঠাকুযগাঁ ভকুভায াহ্থ ংযুক্ত য়। ১৯৮১ াহ্র অহ্ ায়াযী  উক্ত 

৪টি থানা হনহ্য় ঞ্চগি ভকুভা সৃহি হ্র ঠাকুযগাঁ ভকুভায ীভানা ফততভান ৫টি উহ্জরায ভহ্ে ংকুহিত 

য়। ১৯৮৪ াহ্র ১ কপব্রুয়াহয ঠাকুযগাঁ কজরা হহ্হ্ফ মাত্রা শুরু কহ্য। 

 

ফস্থান 

২৫●৪০” হ্ত ২৬●১০” উত্তয ক্াংহ্য এফং ৮৮●৩৬” হ্ত ৮৮●৩৬” পূফ ত দ্রাহিভা। মুদ্র পৃি হ্ত 

৫২হভ. উচ্চতায় ফহস্থত। বাযহ্তয াহ্থ কজরায ীভান্ত ৮৫ হক.হভ.। জরফায়ু নাহতীহ্তাষ্ণ। ফাহল তক গি 

তাভাত্রা হ্ফ তাচ্চ ৩৩.৫● ক., ফ তহনম্ন ১০.৫● ক.। গি বৃহিাত ২৫৩৬ হভ.হভ.। 

 

অয়তন 

১৮০৯.৫২ হক.হভ., জনংখ্যা- ১৪,৬৬,৮৭৭ জন। জনংখ্যায িনত্ব প্রহত ফগ ত হক.হভ. ৭৫১ জন, জনংখ্যায 

বৃহিয ায- ১.৪৮% জনহ্গাহি: মুরভান, হন্দু, হিস্টান, নৃতাহিক জনহ্গাহি: মুন্ডা, কফাহ্ডা, াঁতার, িা, 

ককাি, হরয়া, যাজফংী, কা, ভাাহ্তা, ভাহ্রা, কুভায, াহি, ভ ুঁআয়া, গাংঘু। গ্রাহ্ভয ংখ্যা- ১১০৬, কভৌজায 

ংখ্যা- ৬৪৭, আউহনয়ন -৫৩টি, কৌযবা- ৩টি, উহ্জরা- ৫টি, উহ্জরা: ঠাকুযগাঁ দয, ীযগঞ্জ, 

যাণীংককর, ফাহরয়াডাঙ্গী  হযপুয। কৌযবা: ঠাকুযগাঁ দয, ীযগঞ্জ  যাণীংককর। 

 

নদ-নদী 

 াঙ্গন, কুহরক, নাগয, কনুয়া, শুক, কঢা, ভল্লী , তীযনআ। 

 

দ তনীয় স্থান  পুযাকৃহত 

যাণীংককর জহভদাযফািী, হযপুয জহভদাযফািী, যাভযাআ দীহি, নাথ ভহিয, জাভারপুয জাহ্ভ ভহজদ, প্রািীন 

যাজহব া, জগদর যাজফািী, প্রািীন জনদ কনকভযদ, ভারফািী ভহজদ, ারফািী ভহজদ  আভাভফািা, 

নগাঁ াী ভহজদ, পহ্তপুয ভহজদ, কভদনীাগয জাহ্ভ ভহজদ, কগদুিা ভহজদ, কগাযক্ণাথ ভহিয  

তৎংরগ্ন কু  হরাহরহ, হযণভাযী হফ ভহিয, কগাহফিনগয ভহিয, ক ারাা  ভহিয, ককাযভ াহ্নয গি, 

ফরাকা উদ্যান,  াঙ্গন ব্যাহ্যজ, ারাহ্য়ারা দীহি, খুরুভ খুয়া দীহি, যাজা  ঙ্কনাকথয যাজফািী, 

ফাহরয়াডাঙ্গীয সূম তপুযী অভগাে। 

 

 

 



করাক ংস্কৃহত 

ধাহ্ভয গান, বায়াআয়া, ারাগান, ল্লীগীহত, কহফগান, হফিাযগান, ককায়ারী গান, হফলহয গান, তেীহ্যয 

গান, কীততন, হফহ্য়য গান  অহদফাীহ্দয গান। 

 

আউহনয়নমূ 

দয উহ্জরা: রুহয়া, অ ানগয, অকিা, ফিগাঁ, ফাহরয়া, অউহরয়াপুয, হিরাযং, যহভানপুয, যায়পুয, 

জাভারপুয, কভাাম্মদপুয, ারিয, গহ্িয়া, যাজাগাঁ, কদফীপুয, নাযগুন, জগন্নাথপুয, শু ানপুকুযী, কফগুনফািী। 

ফাহরয়াডাঙ্গী উহ্জরা: াহিয়া, িাহ্িার, ধনতরা, ফিরাফািী, দুসু, বাহ্নায, অভজানহ্ ায, ফিফািী। 

হযপুয উহ্জরা: কগদুিা, অভগাঁ, ফকুয়া, ডাঙ্গীািা, হযপুয, বাতুহযয়া। যাণীংককর উহ্জরা: ধভ তগি, 

কনকভযদ, কাহ্নগাঁ, করহ্ম্বা, ফাহ্িায, কাহপুয, যাহ্তায, নন্দুয়ায। ীযগঞ্জ উহ্জরা: সয়দপুয, কবাভযাদ, 

ককালাযাণীগঞ্জ,  নগাঁ, ীযগঞ্জ, াজীপুয, কদৌরতপুয, কনগাঁ, জাফযা , সফযচুনা। 

 

প্রধান প্রধান া -ফাজায 

হফগঞ্জ ফাজায, ক ািাফাহি া , রুহয়া যাভনাথ া , গহ্িয়া া , কারহ্ভি া , মাদুযাণী া , পািাফাহি 

া , কফগুনফাহি া , রাহিী া । কভরামূ: কাহরহ্ভরা, রুহয়া অজাদ কভরা, কনকভযদ কভরা। 

 

কমাগাহ্মাগ ব্যফস্থা 

অন্তঃহ্জরা িক- ৩৩ হক.হভ., অন্তঃ উহ্জরা িক- ১৩১.৮৮ হক.হভ., গ্রাভীণ াকা িক- ৪৭৬ হক.হভ., 

গ্রাভীণ কািা িক- ২৯৮২ হক.হভ., কযরথ- ৩৯ হক.হভ., কযর কস্টন- ৬টি। 

 

হক্া 

হডগ্রী কহ্রজ ১৮টি, আন্টাযহ্ভহডহ্য়  কহ্রজ ২৭টি, ভাহফদ্যারয় ৪৬টি, হরহ্ কহনক আন্পটিটিউ - ১টি, 

কাহযগহয প্রহক্ণ ককন্দ্র- ০১টি, ভােহভক হফদ্যারয়- ২৭৯টি, হনম্ন ভােহভক হফদ্যারয়- ১৩৯টি, ভাদ্রাা- 

১৬৯টি, যকাহয প্রাথহভক হফদ্যারয়- ৪১৯টি, কযহজঃ কফযকাহয প্রাথহভক হফদ্যারয়- ৪৪৬টি, কহভউহনটি- ৪১টি, 

হক্ায ায- ৪৯.৪৩%, স্বাক্যতায ায ৫২%। 

 

হল্প প্রহতিান 

বাহয হল্প ১টি (ঠাকুযগাঁ সুগায হভর, উৎাদন ক্ভতা- ১৫২৪০ কভ. ন, হভহ্রয জহভয হযভাণ- ২৮৮৭.০২ 

একয)। ারকা হল্প- ২৬৩৮টি, ভাঝাযী হল্প ১১টি। ককাল্ডস্টহ্যজ ৭টি, ধাযণক্ভতা- ৩৯৭৭৮৪ কভ. ন)। কুটিয 

হল্প ৯১৬৫ টি, হল্প নগযী- ১টি। 

 

 

 

 

 

 



কৃহল 

কৃহল ব্লহ্কয ংখ্যা- ১৬২টি, কৃহল হযফাহ্যয ংখ্যা- ২,৬৬,৫১০, কভা  অফাদী জহভ- ১,৫১,৮৪১ কক্টয, 

ফতফািী, প্রহতিান  ফাজায- ২০,৮১৩ ক., পরফাগান- ৪,১১০ ক., পহ্রয হনহফিতায ায- ২৪৪.৭৭ ক., 

এক পরী- ৭০৬৪ক. (৪.৬৫%), কদা-পরী- ৭৪৪৬১ ক.(৪৯.০৪%), হতন- পরী- ৬৫৫৮৮ ক. 

(৪৩.২০%), হতহ্নয হধক- ৪৭২৮ক. (৩.১১%), উঁচু জহভ- ৭৬৩৬৪ ক., ভাঝাযী উঁচু- ৫৯৪৫২ক., ভাঝাযী 

হনচু- ১৫৫৬২ ক., হনচু- ১৫৬০ ক., না তাযী যকাহয  ফহ্যন্দ্র- ১২টি, কফ-যকাহয- ১১৯টি, গবীয নরকূ-

১২৪২টি, গবীয নরকূ- ৪৭২১৪টি, কহ্িয অতাভূক্ত জহভ-১৪১৩০৫ ক., কি ফহভূ তত জহভ- ১০৫৩৬ ক., 

ায়ায টিরাহ্যয ংখ্যা-৬৪৫২টি, ট্রাক্টয ংখ্যা- ৫২০টি, টি তকারিায কন্টায- ১টি। 

 

ভৎস্য ম্পদ 

পুকুহ্যয ংখ্যা: যকাহয- ৬২৯ টি, অয়তন- ৩২৩.৬১ক., উৎাদন- ১১২৭.৩৯ কভ. ন, কফযকাহয- 

১২৪২৭টি, অয়তন- ৪৭৫২.৮০ ক., উৎাদন- ১৫৯৬৫ কভ. ন, হফহ্রয ংখ্যা: যকাহয- ১৭ টি, অয়তন- ৯০ 

ক., উৎাদন- ৬৫.৯১ কভ. ন, কফযকাহয- ৩৫ টি, অয়তন- ৬১৭.৬৭ ক., উৎাদন- ২৭৯.১৪ কভ. ন, প্লাফন 

ভূহভ : যকাহয- ১২ টি, অয়তন- ১৭৬৪ ক., উৎাদন- ৩৪৭.৬৩ কভ. ন, কফ-যকাহয- ৮১ টি, অয়তন- ৪৪৯০ 

ক., উৎাদন- ১১০০.৬১২ কভ. ন, নদী- ১৭ টি, অয়তন- ১০৮৭.০৪ ক., উৎাদন- ৭৭.২৯ কভ. ন,  ার : 

যকাহয- ৩ টি, অয়তন- ১৪.৬০ ক., উৎাদন- ৬.৫৯ কভ. ন, কফ-যকাহয- ২ টি, অয়তন- ২.১২ ক., 

উৎাদন- ০.৭০ কভ. ন, ফাহণহজেক ভৎস্য  াভায- ৪৫ টি, অয়তন- ৫৩.৩৬ ক., উৎাদন- ৭১৬.৩৬ কভ. ন, 

ধানহ্ক্হ্ত ভাে িাল- ১১৪ টি, অয়তন- ২৬.৯০ ক., উৎাদন- ১৭.৪১ কভ. ন, ফাহ্যাহ - ৪ টি, অয়তন- ৪.৮৫ 

ক., উৎাদন- ৩.৯৩ কভ. ন, ভৎস্য োিাযী : যকাহয- ১ টি, অয়তন- ০.৩২ ক., উৎাদন- কযনু- ৪০ ককহজ, 

কফযকাহয- ৪ টি, অয়তন- ৬ ক., উৎাদন- কযনু- ১৮০০ ককহজ। কভা  ভাে উৎাদন- ১৯৭০৮.৩৩ কভ. ন, 

কভা  ভাহ্েয িাহদা- ২১১৫৫ কভ. ন  ভাহ্েয িা হত- ১৪৪৬.৬৭ কভ. ন। ভৎস্য িাহল- ১৩৩৯৫ জন, 

ভৎস্যজীহফ ভফায় হভহতয ংখ্যা- ৭১টি  দস্য ংখ্যা- ১৭৪৫জন। ভৎস্য িাহল ভফায় হভহতয ংখ্যা- 

১২৬টি  দস্য ংখ্যা- ২৫২৩ জন  ভৎস্য অিৎ এয ংখ্যা- ১৪টি। 

 

শু ম্পদ 

ঠাকুযগাঁ কজরায় ফতভাহ্ন একটি কজরা প্রাহণম্পদ দপ্তয, একটি কজরা কৃহত্রভ প্রজনন ককন্দ্র, একটি যকাহয 

াঁমুযহগয  াভায, ১১টি প্রাহণম্পদ কল্যাণ ককন্দ্র, ১০টি যকাহয কৃহত্রভ প্রজনন হ্য়ন্ট, ৫৫টি কস্বচ্ছাহ্ফী 

কৃহত্রভ প্রজনন হ্য়ন্ট যহ্য়হ্ে। কজরায় ৬৪৪৩৯৫ টি গরু, ১৬১০০০ টি গাবী, ৫৪৩০০০টি োগর, ১২৬৭৭ টি 

ভহল, ৪৭০০টি কবিা, ৩১১৭৬০৩ টি কভাযগ-মুযহগ, ১৯৮১৮৬ টি াঁ, ৫৬০০০ টি ককাহ্য়র যহ্য়হ্ে। এোিা এআ 

কজরায় ৫০৮টি গাবী, ৪৬টি োগর, ০২টি কবিা, ১২১টি করয়ায মুযহগ, ২০৯টি ব্রয়রায মুযহগ, ৩২টি াঁহ্য  

১টি ককাহ্য়র এয কযহজিাড ত  াভায যহ্য়হ্ে এফং ১৩টি রাআহ্ন্প প্রাপ্ত হপড এয কদাকান  ৩টি হপড হভর 

যহ্য়হ্ে। 

 

 

 

 



 াদ্য  

ফাহল তক  াদ্য িাহদা- ১৪৯০৩২ কভ. .  কভা   াদ্য উৎাদন- ৮৮০১৪০ কভ. ন। 

 

স্বাস্থে 

দয াাতার- ১টি, ফক্ ব্যাহধ হিহনক- ১টি, নাহ তং কট্রহনং কন্টায- ১টি, স্বাস্থে  হযফায হযফকল্পনা 

ককন্দ্র- ১৩টি, কহভউহনটি হিহনক- ১৩৭টি, ভা  হশু কল্যাণ ককন্দ্র- ১টি, স্বাস্্থম  হযফায কল্যাণ ককন্দ্র- 

৪৬টি, ক ায হিহনক- ৬৩টি। 

 

ফন 

থুভহনয়া ারফাগান, অয়তন- ৫০৩.৬২ একয, াগুহন ারফাগান, অয়তন- ১৫২.৩২ একয। 

 

ভূহভ ব্যফস্থানা 

আউহনয়ন ভূহভ হপ- ৪১টি, কৃহল জহভ- ১৮১১৮৬.০৯ একয, কৃহল জহভ- ২৫০৭১১.৮৫ একয, কয 

অদায়হ্মাগ্য জহভ- ৪১০৬৫৮.২৮ একয, কয নাদায়হ্মাগ্য জহভ- ২১২৩৯.৬৬ একয, কভা   াজহভয 

হযভাণ- ১২৮৫৮.০৮৫৪ একয, কভা  ফহ্িাফস্তহ্মাগ্য  া জহভয হযভাণ- ৫৭৭৩.১১০৪ একয, কভা  হ তত 

ম্পহত্তয হযভাণ- ৫২৬৬.৩৭৫ একয, কভা  হযতেক্ত ম্পহত্তয হযভাণ- ১৪৬৬.৬৯৫ একয,  াজহভ 

ফহ্িাফস্তহ্মাগ্য গ্রণকাযীয হযফাহ্যয ংখ্যা- ৯২৬৮ টি, কজরায় কভা  অশ্রয়ন প্রকল্প- ৩টি, পূনফ তাহত 

হযফাহ্যয ংখ্যা- ১৪৪টি, কজরায় কভা  অফান প্রকল্প- ৬টি, পূনফ তাহত হযফাহ্যয ংখ্যা- ৪০০টি, 

ফাস্তফাহয়ত অদ তগ্রাভ- ১০টি  পূনফ তাহত হযফাহ্যয ংখ্যা- ৩৮২টি। 

 

জন্ হনফন্ধন 

কভা  জনংখ্যা- ১৪,৬৬,৮৭৭ জন, কভা  হনফহন্ধত জনংখ্যা- ১৪২৬৭৮৯ জন  ফাস্তফ গ্রগহতয ায- 

৯৭.২৭%। 

 

ভহরা হফলয়ক হধদপ্তয 

হবহজহড কাড তধাযী- ১০৭৩২ জন। ভহরা প্রহক্ণ ককহ্ন্দ্র প্রহত কট্রহ্ডয ১০ জন কহ্য ৩ভা কভয়াহ্দ অধুহনক 

দহজতহফজ্ঞান/ করাআ, হফউটিহপহ্কন,  াদ্য দ্রব্য প্রহিয়াজাতকযণ, কভাভফাহত সতহয, না তাযী/ ব্লক ফাটিক  

হফহবন্ন হ্িতনতামূরক হফলহ্য়য উয ৫টি কট্রহ্ডয ভােহ্ভ প্রহক্ণ কদয়া য়। ভাতৃবাতা: ঠাকুযগাঁ কজরা  

কজরাধীন ভাতৃত্ববাতা কবাগীয ংখ্যা- ১০২৭জন। 

কভ তজীহফ ল্যাকহ্ টিং ভাদায ায়তা তহফর: ঠাকুযগাঁ কৌযবায় ১২টি য়াহ্ড ত ল্যাকহ্ টিং বাতাহ্বাগী 

৮৭৬জন। 

 

 

 

 

 



জনকল্যাণমূরক কাম তিভ  

মুহক্তহ্মািা বাতাহ্বাগীয ংখ্যা ১৪০৪ জন। প্রহতফন্ধী বাতাহ্বাগীয ংখ্যা ৬৫৪৩ জন। এহডদগ্ধ  াহযযীক 

প্রহতফন্ধীহ্দয ঋণীয ংখ্যা ৮০২ জন। প্রকহ্ল্পয ংখ্যা ৭৬২। হফহনহ্য়াগকৃত হ্থ তয হযভাণ ৮৫৩৩৩/-  াকা। 

অদাহ্য়য ায ৭০%। ফয়স্ক বাতাহ্বাগীয ংখ্যা ২৮৫০৯ জন (হডহ্ম্বয/২০১৫ ম তন্ত)। 

 

স্যাহনহ্ ন 

১০০% স্যাহনহ্ ন কাবাহ্যজ হজতত আউহনয়হ্নয ংখ্যা ০৮টি, াহফ তকবাহ্ফ কজরায গ্রগহতয ায 

৯৩.৯০%। 

 

নৃতাহিক জনহ্গািী 

নৃতাহিক জনহ্গািী- ১২,২২৯ জন, ক্ষুদ্র ঋণ উকাযহ্বাগীয ংখ্যা- ১০২২ জন, হযভাণ =৩৩,১১,০০০/- 

 াকা। 

 

প্রধান প্রধান এনহজ 

আএহড, অা, কাহযতা, ভানফ কল্যাণ ংস্থা, ভাজ কল্যাণ ংস্থা, অযহডঅযএ, কিতনা, কযাহ্জ, স্বাস্থে 

কফা হিহনক, করহ্প্রাহ হভন, ককয়ায ফাংরাহ্দ, ব্র্যাক। 

 

াভাহজক ংগঠন 

িাফ ১৭২টি, নাযী ংগঠন ১৯৮টি, াভাহজক উন্নয়হ্নয হ্ঙ্গ ম্পৃক্ত ংস্থা: ভাজহ্ফা হধদপ্তয, যুফ উন্নয়ন 

হধদপ্তয, কজরা ভহরা হফলয়ক হধদপ্তয, ফারক  ফাহরকা এহতভ ানা। 

 

িীিাঙ্গন 

িাফমূ: অগভনী কপাটি তং িাফ, াম্য িীিা  াংস্কৃহতক কগািী, যকাযািা অজাদ িাফ,  াউন িাফ, 

অশ্রভািা তরুণ ংি, ফাবু স্মৃহত ংদ, অ তগ্যারাযী একাদ, রু স্মৃহত ংদ আতোহদ। 

 

াহতে  ংস্কৃহত 

প্রকানা: কনুয়া (সত্রভাহক) ডাআহ্জস্ট, িারহিত্র, াপ্তাহক জনযফ (ংফাদত্র)। গ্রন্থাগায: াধাযণ াঠাগায, 

যকাহয গ্রন্থাগায। াংস্কৃহতক িাফ: হনক্কন ংগীত হফদ্যারয়, অরনা াহতে ংস্কৃহত ংদ, সুযপ্তক 

হল্পহ্গািী, ারা নাট্য কগািী, উদীিী হল্পী কগািী। হথহ্য় ায গ্রু ১৩টি। হল্পকরা একাহ্ডভী ১টি, ঠাকুযগাঁ 

কফতায ককন্দ্র  হফটিহব হযকর কস্টন। 


