
উপেজলা স িকত তথ  
এক নজের উপেজলা েলাহাগড়া উপেজলা ০১/০৩/১৯৮৪ সােল সিৃ ।উপেজলার আয়তন 

২৯০.৮৩ বগ© িকেলািমটার। ১  েপৗরসভা,১২  ইউিনয়ন,২৪৫  াম এবং 
১৫৩  েমৗজার সম েয় এ উপেজলা গ ত। এ উপেজলার জনসংখ া 
২,২৫,৪৪৭জন। িত বগ© িকেলািমটাের জনসংখ ার ঘন  ৭৫৯ জন।  িশ ার 
হার ৪৮%,কেলজ ৬ ,মাধ িমক িবদ ালয়-৩৫ ,িন  মাধ িমক িবদ ালয়-
৩ , মা াসা ১০ , সরকারী াথিমক িবদ ালয়-৯৮ , েব-সরকারী 
াথিমক িবদ ালয়-২  ও কািরগরী িশ া িত ান ১ ।  হাসপাতাল-

১ ,পিরবার কল াণ েক -১১ ,প  হাসপাতাল-১ ,আ য়ন/আবসন ক -
১ ,মসিজদ-৫২৫ ,মি র-১৮ ।  েমাট কিষৃ  জিম-২৯,২৬৭.৫০ একর,েমাট 
আবাদী জিম-২২,৯২৫.৯৪ একর এবং েমাট খাস জিম-৯,৫১৪.৯৭ 
একর। হাট বাজার-১৭ ,জলমহাল-১৪ ,বাল ুমহল-৫ ,িসেনমা হল-
১ ,ডাকবাংেলা-১ ।  

েভৗগিলক পিরিচিত ৮৯ িডি  পূব© ািঘমা এবং ২৩.৫ িড ী উ র অ াংশ েলাহাগড়া উপেজলা 
অবি ত।  এ উপেজলার উ ের েমাহা াদপুর ও আলফাডা া উপেজলা,দি েন 
নড়াইল েজলার কািলয়া উপেজলা,পূেব েগাপালগ  েজলার কািশয়ানী উপেজলা 
এবং পি েম নড়াইল সদর উপেজলা অবি ত।  

উপেজলার পটভূিম মধুমিত,িচ া নবগ া-বানকান পলল েপলিবত এই েলাহাগড়া এক  াচীন 
জনপদ।  িহজল-তমাল,আমলকী-হিরতকী েশািভত,আম,জাম,নািরেকল,সুপাির 
সমৃ  এ মা । পাক পাখালী মুখিরত আ জালা বন-বঁাদােড় আর ফসল ধন  
েখালা া র িনেয় এ অ ল একদা িছল লিলেতিছল কেঠাের েমশােনা 
ছায়ােভজা একা  পাড়াগঁা।  মীন সভ তা িবকােশর জিলটল আবেত 
েলাহাগড়া শাসিনক সীমানার পিরবত©ন ঘেটেছ অেনক বার। এখেনা সীমানা 
নদী মধুমিতর েখয়ালী গিত িনয়ত পালটােয় েদয় উপেজলা সীমানা।  

উপেজলার ঐিতহ  
ইতানার িবিশ  কথা সািহিত ক নীহার র ন ে র ৈপি ক িনবাস,নলদীর গাজীর দরগা ও রাধা েগািব  
মি র,রায় াম েজাড় মি র,ল ীপাশা কালী মি র,েলাহাগড়া জগ াথ েদেবর মি র(রথ মি র),রামপুর পাচু 
েদওয়ােনর মাজার।  জয়পুর তারক েগাসাই এর জ ান।  
ভাষা ও সং িতৃ  
সম  উপেজলায় ভাষা বাংলা চিলত।  সি িলত সাং িতকৃ  েজাট,েলাহাগড়া,গণনাট  সং া,েলাহাগড়া,রিব ন 
িশ ী েগা ী,েলাহাগড়া,িমজান িতৃ  সংঘ,জয়পুর সং িতকৃ  েজাট কতকৃ  িবিভ  সাং িতকৃ  অনু ান পিরচালনা 
করা হেয় থােক। এছাড়া কিব,জারী ,পটগান,গাজীর গান ইত ািদর চলন রেয়েছ।  
 


