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এক নজের রংপুর িস�ট কেপ �ােরশন

১। �িত�াকাল িস�ট কেপ �ােরশন িহসােব �িত�াকাল ২৮/০৬/২০১২ ি��া�।

২। ওয়াড� সংখ�া

�পৗরসভা িহসােব �িত�া ১ �ম ১৮৬৯ ইং সাল (ক) ��ণীেত উ�ীত করেণর তাং
২৩/০৯/১৯৮৬।

৩৩ �ট। (�মৗজা ১১২ �ট, মহ�া ৪৪২ �ট)
৩। আয়তন ২০৫.৭০ বগ � িকঃ িমঃ

৪। জনসংখ�া

�ায় ৭৯৬৫৫৬ জন, (পু�ষ ৩৯৮২৮২ জন, মিহলা ৩৯৮২৭৪ জন), িশি�েতর
হার ৬৫%

*�ভাটার সংখ�া=   ৩,৫৮,০০০ জন (�ায়)

*জ� িনব�ন সংখ�া=         ৪০০৩৬৪ জন (৩০ জানুয়ারী ২০১৭ পয ��)

*মতৃ� � িনব�ন সংখ�া=         ০০৪১৯১ জন  (৩০ জানুয়ারী ২০১৭ পয ��)
৫। হাউজেহা� এর সংখ�া ২০৫.৭০ বগ � িকঃ িমঃ
৬। �হা��ং সংখ�া ৫১১৬৩ �ট। সরকারী ৪৫৮ �ট। �বসরকারী ৫০,৭০৫ �ট।

৭। �মাট রা�া       ১৪২৭.২৫ িকঃ িমঃ (নত�ন ও পুরাতন) *পাকা রা�া ৩৮২.২৫ িকঃিমঃ *এইচ.িব ,
০৩ িমঃ,*আর.িস.িস২৩ িকঃিমঃ  *কাচঁা রা�া ৭২২ িকঃ িমঃ

৮। ��েনর পিরমান ১৬৫.০০ িকঃিমঃ
৯। �ীেজর পিরমান ১২৫ �ট।
১০। কালভােট�র সংখ�া ১১১৫�ট।

১১। পািন সং�া� তথ�

*�মাট গহৃসংেযাগ   ৪৮৩৮ �ট। (সরকারী ৮২ �ট, আবািসক ৪৭৫৬ �ট)

                        *গভীর নলকুেপর সংখ�া       ১১�ট (০৯ �ট বত�মােন চালু)

                        *আয়কর িবমু��করণ �া�   ৩�ট। (২ �ট চালু)

                        *উ� জলাধােরর সংখ�া        ৫�ট (বত�মােন চালু ২ �ট)

                        *পাইপলাইেনর �দঘ ��            ১৫৭.৫ িকঃিমঃ

 
১২। মােক�ট / হাট ২৪ �ট।

(ক) পুরাতন এলাকাঃ ১.লালবাগ হাট     ২.িস�ট বাজার ৩.সীতানাত বিণক িবপনী
িবতান

            ৪.ধাপ বাজার        ৫.সাতমাথা মািহগ� মােক�ট   ৬.নবাবগ� মােক�ট

            ৭.মািহগ� বাজার   ৮.�ক�াব� মােক�ট (িনম �াণাধীন) ৯.কামারপাড়া
বাজার

            (খ) স�সািরত এলাকাঃ  ১.পা�ার িদঘী ২.হাজীরহাট ৩.চওড়ারহাট   
৪.সােহবগ� হাট            ৫.চা�কু�ট হাট ৬.খিলসাকু�ট হাট       
৭.িনশেবতগ�       ৮.ন�জেররহাট       ৯.�করানীরহাট            ১০.চক ইসবপুরহাট
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 ১১.বুিড়রহাট ১২.�গালাগ�হাট ১৩.মেনাহরহাট ১৪.�কানচিকহাট           
১৫.ভ�রারঘাট হাট।

 

১৩। �কাচ/বাস/�াক �া�     ৪ �ট। (১) ঢাকা �কাচ �া� (২) �ক�ীয় বাস টািম �নাল (৩) �াক �া� (৪)
পীরগাছা বাস �া�।

১৪। িবল ৩ �ট। (১) িচকলী    (২) নাছিনয়া          (৩) কুক�ল।
১৫। কসাইখানা     ২ �ট। (গেণশপুর আর �ক �রােডর ধাের ও পাটবািড়, মািহগ�)।
১৬। িস�ট কেপ �ােরশন
পিরচািলত

  িবদ�ালয় সংখ�া ১৭ �ট। *উ� িবদ�ালয় ৪�ট        *স�ােটলাইট �ুল ৩�ট          
*িস�জিপ কতৃক পিরচািলত �ুল ১০ �ট। ১৭। িস�ট কেপ �ােরশেনর অভ��ের

17। িশ�া �িত�ান সমূহ *কেলজ ২৮ �ট *হাই �ুল ৫৪�ট *মা�াসা ২৪০ �ট   *িক�ার গােড�ন ১৪০ �ট

১৮। িস�ট কেপ �ােরশন
মািলকানাধীন হাসপাতাল

৫�ট *ব�ব�ু �মেমািরয়াল হাসপাতাল, মািহগ�    

*জ�ুপাড়া *সাতমাথা *এরশাদনগর *স�ানীপুর।

১৯। যানবাহন

৪৮ �ট *জীপ গািড়  ৪�ট (অেকেজা ২�ট) *িপক-আপ ৬�ট *গােব �জ �াক ২৫ �ট
(অেকেজা ৩�ট)*�রাড �রালার ৫�ট *ভাইে�টরী �রালার২ �ট *�ইল �লাডার১�ট
*এ�া�ুেল�২ �ট           *মটর সাইেকল৩১ �ট  *ভ�াকুয়াম ট�াংকার     ২ �ট
*হাইে�ািলক িবমিলফটার            ৪ �ট

 

 

২০। সাইেকল ��া�           

০৩ �ট

*িস�ট বাজার সাইেকল ��া�     *লালবাগ হাট সাইেকল ��া�     *সীতানাথ
বাজার সাইেকল ��া�

২১। পাবিলক টয়েলট           :           ১৩�ট *নবাবগ� বাজার *�ক�ীয় বাস
টািম �নাল     *�ঠকাদারপাড়া, ��শন �রাড, রংপুর। *�করামিতয়া মস�জদ সংল� 
*ঢাকা �কাচ ��া�  *মািহগ� বাজার *িস�ট বাজার                        *�াক টািম �নাল
*সাতমাথা মািহগ� *�মিডেকল �মাড় *শাপলা চ�র *পায়রা চ�র            *ধাপ
বাজার

২২। পুকুর ০২�ট (১) �ক�ীয় বাস টািম �নাল পুকুর (২) রাধাব�ভ অিফস সংল� পুকুর।
২৩। �খায়াড় ৪২ �ট।
২৪। ির�া/ভ�ানগািড় ২১,০০০ �ট।
২৫। িস�ট কেপ �ােরশন
এলাকাধীন

হাসপাতাল/ি�িনক

*সরকাির �মিডেকল কেলজ/হাসপাতাল ০৩ �ট *�বসরকাির �মিডেকল কেলজ/
হাসপাতাল  ০৪ �ট

                                                *ি�িনক কাম ডায়াগিনি�ক �স�ার ১৮৬�ট
২৬। সড়কবািতর সংখ�া ১৫,০০০ (�ায়)
২৭। ব��র সংখ�া  ৫৭ �ট।

২৮। িস�ট কেপ �ােরশেনর
অভ��ের

      ধম�য় �িত�ানসমূহ       :*মস�জদ১১১৪�ট*কবর�ান ৯৮৪�ট*এিতমখানা
২৬�ট *�শান ০৩ �ট    *ঈদগা     ময়দান ৮৫�ট *ম��র           ২১৩�ট *চাচ�        
০২�ট

২৯। ��ড লাইেস� �িগতা ১০১৮১ �ট।
৩০। ডা�িবেনর সংখ�া ১৫৬ �ট, ডা��ং �ান ০১�ট (নাছিনয়া িবল সংল�)
৩১। িস�ট কেপ �ােরশন ৬�ট        *মু��পাড়া*নুরপুর  *লালবাগ *িমি�পাড়া *তাজহাট*মািহগ�
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পিরচািলত

      কবর�ান সমূহ
৩২। িচ�িবেনাদন �ক� ৬�ট        *িসেনমা হল ৩�ট   *পাক� ৩�ট

 


