
এক   নজরে  মৎস্য  অধিদপ্তে,  ধিরেট  ধিভাগ,  ধিরেট  এে   

ধিভাগীয়  িািােণ ও মৎস্য  ধিষয়ক  তথ্যািেী: 

িািােণ তথ্যািেী 

1.  মমাট আয়তন: ১২৫58 িগ গ ধকরোধমটাে 

2.  মমাট জনিংখ্যা: মমাট ১,১০,৩৪,৮৬৩ জন (ধিরেট: ৩৮,৫৭,০৩৭ জন; 

সুনামগঞ্জ: ২৬,৯৫,৪৯৫জন; মমৌেভীিাজাে: ২১,২৩,৪৪৫জন;  

হধিগঞ্জ: ২৩,৫৮,৮৮৬জন) 

3.  জন িংখ্যাে ঘনত্ব: প্রধত িগ গ ধকরোধমটারে ৮৭3জন। 

4.  মমাট মজোে িংখ্যা: ০৪ টি (ধিরেট, সুনামগঞ্জ, হধিগঞ্জ, মমৌেভীিাজাে) 

5.  িংিদীয় আিন: ১৯ টি (ধিরেট- ০৬টি, সুনামগঞ্জ- ০৫টি, হধিগঞ্জ- ০৪টি, 

মমৌেভীিাজাে- ০৪টি) 

6.  উপরজো: মমাট ৪০টি (ধিরেট-১৩টি, সুনামগঞ্জ-১১টি, হধিগঞ্জ- ০৯টি, 

মমৌেভীিাজাে- ০৭টি) 

7.  থানা: মমাট ৪4 টি (ধিরেট- ১৭টি, সুনামগঞ্জ- ১১টি, হধিগঞ্জ- ১০টি, 

মমৌেভীিাজাে- ০৭টি) 

8.  ধিটিকরপ গারেশন: ০১ টি (ধিরেট ধিটিকরপ গারেশন) 

9.  মপৌেিভা: মমাট ১৯ টি (ধিরেট-০৪টি, সুনামগঞ্জ-০৪টি, হধিগঞ্জ- ০৬টি, 

মমৌেভীিাজাে-০৫টি) 

10.  ইউধনয়ন: ৩৩৬ টি (ধিরেট-১০৫টি, সুনামগঞ্জ-৮৭টি, হধিগঞ্জ- ৭৭টি, 

মমৌেভীিাজাে-৬৭টি) 

11.  উরেখর াগ্য স্থেিন্দে: ৬ টি (রভাোগঞ্জ, তামাধিে, মশওো, সুতােকাধন্দ, 

জধকগঞ্জ ও চাতো) 

12.  ধিমান িন্দে: ০১ টি (ওিমানী আন্তজগাধতক ধিমানিন্দে) 

 
 
 
 
 
 
 
 



মৎস্য ধিষয়ক তথ্যািেী 

1.  মমাট মৎস্যজীিীে িংখ্যা: 2,৯৪,০৮৬ জন 

2.  মমাট মৎস্য চাষীে িংখ্যা: 1,07,552 জন 

3.  মমাট মজরেে িংখ্যা: ১,৮৬,৬৯৯ জন 

4.  মমাট হাটিাজারেে িংখ্যা: 732 টি, মমাট মৎস্য আড়রতে িংখ্যা: 274 টি 

5.  মমাট পুকুরেে িংখ্যা: (ক) িেকােী: িংখ্যা- 1455 টি, আয়তন- 224.14 

মহেঃ, উৎপাদন- 250.46 মম.টন 

   

6.  (খ) মিিেকােী: িংখ্যা- 12৬৮৮৫ টি, আয়তন- 2১,১৩৩.67 মহেঃ, 

উৎপাদন- 72009.00 মম.টন 7.  মিিেকােী নাি গােী: িংখ্যা- 1005 টি, আয়তন – 508.52 মহেঃ, উৎপাদন- 

2382.17 মম.টন 

8.  ধিে/জেমহাে: িংখ্যা-২৫৯০ টি, আয়তন -৩৯৮৮২.২৮ মহেঃ, উৎপাদন - 

৩5406.00 মম.টন  

9.  প্লািনভূধম: িংখ্যা-৬৬৩ টি, আয়তন -৫৪১২০২.০৫ মহেঃ, উৎপাদন - 

১670০4.00রম.টন 

 

10.  নদ-নদী: িংখ্যা-36 টি, আয়তন- ৮০০৫.৫১ মহ:, উৎপাদন- ৩262.00 

মম.টন           

  

11.  অভয়াশ্রম: 35 টি (ধিরেট- 06 টি, সুনামগঞ্জ- 15 টি, হধিগঞ্জ- 03 টি, 

মমৌেভীিাজাে- 11 টি) 12.  মৎস্য হযাচাধে: (ক) িেকােী- 07 টি, আয়তন- 33.49 মহেঃ 

(খ) মিিেকােী- 19 টি, আয়তন – 192.28 মহেঃ 

 20২1 িারে ধিরেট ধিভারগে মমাট মারেে চাধহদা: 2,14,773.30 মম.টন। 

 20২1 িারে উৎপাদন: 2,81,886.00 মম.টন, উদ্ধৃত্ত: ৬7,১1৩.00 মম.টন । 

 20২১ িারে ধিরেট ধিভারগে মমাট কুচিয়া উৎপাদন: ১৫০৭ (মে. টন)।  

 20২১ িারে ধিরেট মমাট শুটচি উৎপাদন ৫২৩২.০৮ (মে. টন)। 

 

 

 


