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াতা-II : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

মুখফন্ধ 

 

ফাংরাদদদয স্থানীয় য ায ব্যফস্থায় ফ যননম্ন প্রানন  আঈননট আঈননয়ন নযলদ।আঈননয়ন নযলদ াদযনার ম্যানুদয়র ২০০৯ নুমায়ী প্রনতটি আঈননয়ন নযলদদয এ টি 

ম্পদ রযনিষ্টায থা া অফশ্য । আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ যক্ত  র স্থাফয ও স্থাফয ম্পনি (রমভন- যাস্তা, ব্রীি,  ারবযাট, ভাদ যট, পুকুয, অফাফত্র, মন্ত্রানত, বফন 

আতযানদ) এআ রযনিষ্টাদয ন্তর্ভ যক্ত ওয়া ফাধ্যতামূর  রমখাদন প্রদতয টি ম্পদ ক্রদয়য তানযখ, মূল্য, তনফদরয ঈৎ, যক্ষণাদফক্ষণ আতযানদ ম্পদ রযনিষ্টাদয ঈদেখ থা দফ। 

 

আঈননয়ন নযলদ াদযনার ম্যানুদয়র ২০০৯ নুমায়ী ৩০ জুন ২০১৩ এয ভদধ্য  র আঈননয়ন নযলদদ  ননধ যানযত পযম্যাট নুাদয ম্পদ রযনিষ্টায ততযী  যায 

ফাধ্যফাধ তা যদয়দে। এোড়া ২৬.০৮.২০১৩ আং, স্থানীয় য ায নফবাগ, স্মায  নং ৪৬.০১৮.০২৯০০.০০.০১৩.২০১২ (ং-১) ২৪৫ নুমায়ী ৩০ রদেম্বয ২০১৩ এয ভদধ্য 

ম্পদ রযনিষ্টায চুড়ান্ত  যায ভয়ীভা পুনঃননধ যাযণ  যা য়। পদর গুণগত ভান ফিায় রযদখ স্থায়ী ম্পদ নিনিত যণ, প্রস্তুত যণ এফং ডাটাদফি ততযী  যায িন্য 

এরনিএন-২ নুদাদনয দক্ষতা ও ক্ষভতাবৃনিয ফযাদ্দ রথদ  র াদয়যী নাভ  প্রনতষ্ঠাদনয  ানযগনয ায়তায় এআ  ািটি  যায নিান্ত গ্রণ  যা য়।  

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায এফং ব্যফস্থানা ডাটাদফি ততযীয ঈদদ্দশ্য দরা আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ যক্ত স্থাফয ও স্থাফয ম্পনি গুদরাদ  এ টি অধুনন  তথ্য 

নবনি  ব্যফস্থানায াদথ ংদমািন  যা। MS ACCESS ডাটা রফআদিয ভাধ্যদভ ননর্ভ যরবাদফ ম্পদ ননয়ন্ত্রন, যক্ষণাদফক্ষণ এফং ব্যফস্থানা  যা ম্ভফ দফ, মা প্র ল্প 

গ্রদনয তৈততা নযাদযয রক্ষদত্র নফদল র্ভনভ া ারন  যদফ।  

 

ননধ যানযত পযদভট ব্যফায  দয প্রনতটি ওয়াড য দত ম্পদ নিনিত  দয তানর া প্রস্তুত, ম্পদদয ভাননিত্র প্রস্তুত এফং ানফ য  বাদফ ম্যানুয়ার নুাদয ম্পদ নাম্বানযং ও ম্পদ 

রযনিষ্টায প্রস্তুত  যায িন্য তথ্য ংগ্র াযী প্রনতষ্ঠান র াদয়যীদ  ধন্যফাদ িানানি। নযদদল আঈননয়ন নযলদদয ভনরা দস্য, পুরুল দস্য, নিফ, গ্রাভফাীদ  ানফ য  

দমাগীতায িন্য অন্তনয  কৃতজ্ঞতা িানানি। 

 

ধন্যফাদাদন্ত, 

 

রিয়াযম্যান 

৮ নং নযযনগয আঈননয়ন নযলদ, 

ভননযাভপুয, মদায।            

 



  

াতা-III : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

সুনিত্র

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নিনিত যণ এফং নাম্বানযং           4- ২৫  

 র ানডং আনদডক্স:          5- 6 

 আঈননয়ন নযলদদয ম্পদদয নফফযণ ও নযভান      7 

 আঈননয়ন নযলদ বফন,  র্ভনভ, অফাফত্র, মন্ত্রানত ও আদর ক্ট্রননক্স াভগ্রী 

 আঈননয়ন নযলদদয নরকূ 

 আঈননয়ন নযলদদয যাস্তা 
 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনিষ্টায         ২৬ - ৪৫ 

 আঈননয়ন নযলদ বফন ও র্ভনভ 

 আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র, মন্ত্রানত ও আদর ক্ট্রননক্স াভগ্রী 

 আঈননয়ন নযলদদয নরকূ 

 আঈননয়ন নযলদদয যাস্তা 

 

 

ধ্যায়-৩ : আঈননয়ন নযলদদয (ওয়াড য নবনি ) ম্পদদয াভানি  ভাননিত্র    4৬- ৫৫

 

 

 

 



  

াতা-4 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নিনিত যণ এফং ম্পদ নাক্ত যণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-5 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ যক্ত  র স্থাফয ও স্থাফয ম্পদদয র াড ও নফফযণ 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

আঈনব আঈননয়ন নযলদ বফন 

প্রানফ প্রাথনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভানফ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভাদ্রাা ভাদ্রাা বফন 

 দরি  দরি বফন 

ভনিয ভনিয 

শ্মান শ্মানঘাট 

এখা এনতভ খানা 

ইগা ইদগাহ্  ভয়দান 

রা রাস্ট নপ বফন 

আঈর্ভ আঈননয়ন র্ভনভ নপ বফন 

  আঈননয়ন স্বাস্থয ও নযফায  ল্যান র ন্দ্র 

ভা  ভাদ যট/াট/ফািায 

মাো মাত্রী োঈনী 

ভনিদ ভনিদ 

 ফযস্থান  ফযস্থান 

ন  ন নন   ন যায/ স্পট য 

ব নফনবন্ন ধযদনয য ানয বফন 

ভািায ভািায 

ব্যাং  নফনবন্ন য ানয/দফয ানয ব্যাং  

রাআদব্রযী রাআদব্রযী/াঠাগায 

ক্লাফ ক্লাফ/ংঘ/াংস্কৃনত  নযলদ/নভনত/ংস্থা 

এননিও নফনবন্ন এননিও 

ন্যান্য ন্যান্য 
 

 

 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

ভাযা ভাটিয যাস্তা (রোট ফড়  র ধযদনয) 

াআ আদটয নরং(ফানরয ঈয আট নফোদনা া া যাস্তা) 

াদনফ রনযং রফান্ড (ফানরয ঈয ১টি ও ১টি ফা া নফোদনা া া যাস্তা) 

ানি নি ঢারাআ নদদয় ততনয া া যাস্তা 

ব্রীি ব্রীি, ফাঁদয াঁদ া,  াদঠয াঁদ া (দোট/ফড়) 

 াবা  ারবাট য (ফক্স/াআ/আঈ রেন/নযং  ারবাট য) 

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

দর স্যাননটানয ল্যানিন 

পুকুয পুকুয (রোট/ফড়/য ানয/দফয ানয) 

খাাফা খার/াওড়/ফাওড় 

রপ্র রি প্র ল্প/দি রভনন (য ানয/দফয ানয) 

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 



  

াতা-6 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

ন্যান্য ন্যান্য 

অরভা অরভাযী 

আস্টযানফ  নম্পঈটায এদক্সনযি 

 যানফদনট  যানফদনট 

 যাদভযা  যাদভযা 

 ভ  নম্পঈটায 

খাট খাট 

গন গবীয নরকূ 

ঘনড় ঘনড় 

রিয়ায রিয়ায 

রিনায রিনাদযটয 

িনভ িনভ 

টাআদভ টাআ রভনন 

টিনব টিনব 

রটনফর রটনফর 

ট্াং  াননয ট্াং  

িনর িনর 

তারা তারা 

ততিত্র ততিত্র 

াম্প াননয াম্প 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয 

নপল্টায াননয নপরটায 

পযান পযান 

পদটা ন পদটাষ্টযাট রভনন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

নিি নিি 

ফাআা ফাআাআদ র 

নফদ্যযৎঈ নফদ্যযৎ যফযাদয ঈ যণ 

রফঞ্চ রফঞ্চ 

রফাড য রফাড য 

ব্যাটানয ব্যাটানয 

বফন বফন 

রভনন রভনন 

রাআট রাআট 

ররনভদভ ররনভদনটিং রভনন 

রষ্টি রস্টি 

স্ক্যান স্ক্যানায রভনন 

াঈন াঈন্ড নদস্টভ 

ররপ ররপ 

রৌযনফ রৌযনফদ্যযৎ 

 



াতা-7 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ যক্ত  র স্থাফয ও স্থাফয ম্পদদয নযভান  

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

ন্যান্য 1 

আঈননয়ন নযলদ 1 

ইদগা 25 

 ফযস্থান 13 

 দরি 1 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় 19 

রাস্ট নপ 2 

র্ভনভ নপ 1 

ভনিয 8 

ভনিদ 56 

ভাদ্রাা 10 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 9 

ভাদ যট 8 

শ্মানঘাট 2 

স্বাস্থয র ন্দ্র 4 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ 3310 

গবীয নরকূ 62 

স্যাননটাযী ল্যানিন 2830 

রি 565 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা 17 

 ারবাট য 264 

া া যাস্তা 13 

ভাটিয যাস্তা 108 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 8 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

ন্যান্য 1 

অরভাযী 5 

 নম্পঈটায 10 

 নম্পঈটায এদক্সনযি 1 

 যাদভযা 1 

রিয়ায 68 

িনভ 1 

রটনফর 11 

ততিত্র 20 

প্রদিক্টয 2 

নপ্রন্টায 2 

পযান 7 

বফন 1 

স্ক্যানায রভনন 1 

ররপ 3 

 

 

 

 



  

াতা-8 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: বফন 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

আঈননয়ন নযলদ ৮ নং নযযনগয আঈননয়ন নযলদ। ২ তরা বফন ১ টি, রুভ ১৪ টি 5 2004 62 আঈনব ০52004০62 

িনভ 8 নং নযযনগয আঈননয়ন নযলদদয িনভয নযভাণ ৫০ ত  0 1967 86 িনভ ০01967০86 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: অফাফত্র - অরভাযী/ যানফদনট/ররপ/ রনাটি রফাড য/ াননয াম্প/ াননয ট্াং / রিনাদযটয/টিনব/নিি ও ন্যান্য 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 2004 1 অরভা ০02004০1 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 2008 2 অরভা ০02008০2 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 2008 3 অরভা ০02008০3 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 2004 4 অরভা ০02004০4 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 2004 5 অরভা ০02004০5 

ররপ ররপ ষ্টীদরয 0 2008 132 ররপ ০02008০132 

ররপ ররপ  াদঠয 0 2004 133 ররপ ০02004০133 

ররপ ররপ  াদঠয 0 2004 134 ররপ ০02004০134 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রটনফর 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

রটনফর রটনফর (এনক্সন ঈটিব) 0 2013 87 রটনফর ০02013০87 

রটনফর রটনফর (এনক্সন ঈটিব) 0 2013 88 রটনফর ০02013০88 

রটনফর রটনফর (এনক্সন ঈটিব) 0 2013 89 রটনফর ০02013০89 

রটনফর  াদঠয রটনফর 0 2013 90 রটনফর ০02013০90 

রটনফর রটনফর 0 2004 91 রটনফর ০02004০91 

রটনফর  াদঠয রটনফর 0 1988 92 রটনফর ০01988০92 

রটনফর  াদঠয রটনফর 0 1988 93 রটনফর ০01988০93 

রটনফর  াদঠয রটনফর 0 1988 94 রটনফর ০01988০94 

রটনফর  াদঠয রটনফর 0 2004 95 রটনফর ০02004০95 

রটনফর রোট  াদঠয রটনফর 0 2004 96 রটনফর ০02004০96 

রটনফর রোট  াদঠয রটনফর 0 2004 97 রটনফর ০02004০97 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রিয়ায 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

রিয়ায রিয়ায নযবনরং 0 2004 18 রিয়ায ০02004০18 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 19 রিয়ায ০00০19 



  

াতা-9 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 20 রিয়ায ০00০20 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 21 রিয়ায ০00০21 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 22 রিয়ায ০00০22 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 23 রিয়ায ০00০23 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 24 রিয়ায ০00০24 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 25 রিয়ায ০00০25 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 26 রিয়ায ০00০26 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 27 রিয়ায ০00০27 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 28 রিয়ায ০00০28 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 29 রিয়ায ০00০29 

রিয়ায াতর ষ্টীর ও গনদয রিয়ায 0 0 30 রিয়ায ০00০30 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 31 রিয়ায ০02004০31 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 32 রিয়ায ০02004০32 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 33 রিয়ায ০02004০33 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 34 রিয়ায ০02004০34 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 35 রিয়ায ০02004০35 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 36 রিয়ায ০02004০36 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 37 রিয়ায ০02004০37 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 38 রিয়ায ০00০38 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 39 রিয়ায ০02004০39 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 40 রিয়ায ০02004০40 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 41 রিয়ায ০02004০41 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 42 রিয়ায ০02004০42 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 43 রিয়ায ০02004০43 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 44 রিয়ায ০02004০44 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 45 রিয়ায ০02004০45 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 46 রিয়ায ০02004০46 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 47 রিয়ায ০02004০47 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 48 রিয়ায ০02004০48 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 49 রিয়ায ০02004০49 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 50 রিয়ায ০02004০50 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 51 রিয়ায ০02004০51 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 52 রিয়ায ০02004০52 



  

াতা-10 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 53 রিয়ায ০02004০53 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 54 রিয়ায ০02004০54 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 55 রিয়ায ০02004০55 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 56 রিয়ায ০02004০56 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 57 রিয়ায ০02004০57 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 58 রিয়ায ০02004০58 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 59 রিয়ায ০02004০59 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 60 রিয়ায ০02004০60 

রিয়ায ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004 61 রিয়ায ০02004০61 

রিয়ায রিয়ায 0 2013 62 রিয়ায ০02013০62 

রিয়ায রিয়ায 0 2013 63 রিয়ায ০02013০63 

রিয়ায রিয়ায 0 2013 64 রিয়ায ০02013০64 

রিয়ায রিয়ায 0 2013 65 রিয়ায ০02013০65 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2013 66 রিয়ায ০02013০66 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2013 67 রিয়ায ০02013০67 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004 68 রিয়ায ০02004০68 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004 69 রিয়ায ০02004০69 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004 70 রিয়ায ০02004০70 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004 71 রিয়ায ০02004০71 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004 72 রিয়ায ০02004০72 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004 73 রিয়ায ০02004০73 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004 74 রিয়ায ০02004০74 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004 75 রিয়ায ০02004০75 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004 76 রিয়ায ০02004০76 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004 77 রিয়ায ০02004০77 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 78 রিয়ায ০00০78 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 79 রিয়ায ০00০79 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায 0 0 80 রিয়ায ০00০80 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায 0 0 81 রিয়ায ০00০81 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায 0 0 82 রিয়ায ০00০82 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004 83 রিয়ায ০02004০83 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004 84 রিয়ায ০02004০84 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004 85 রিয়ায ০02004০85 



  

াতা-11 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: পযান 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টঙ্গী) 0 2013 122 পযান ০02013০122 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টঙ্গী) 0 0 123 পযান ০00০123 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টঙ্গী) 0 2004 124 পযান ০02004০124 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টঙ্গী) 0 2004 125 পযান ০02004০125 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টঙ্গী) 0 2008 126 পযান ০02008০126 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টঙ্গী) 0 2004 127 পযান ০02004০127 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টঙ্গী) 0 2004 128 পযান ০02004০128 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: আদর িননক্স াভগ্রী ও মন্ত্রানত (পদটাষ্টযাট রভনন/ প্রদিক্টয/নপ্রন্টায/ যাদভযা/ ররদভদনটিং রভনন/স্ক্যানায ও ন্যান্য মন্ত্রানত) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

 যাদভযা নডনিটার  যাদভযা SAMSUNG 0 2013 7  যাদভযা ০02013০7 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায াদা াদরা 0 2013 118 নপ্রন্টায ০02013০118 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায SAMSUNG ররিায  ারায 0 2013 119 নপ্রন্টায ০02013০119 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয VIVETEK 0 2013 120 প্রদিক্টয ০02013০120 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয নিন 0 2013 121 প্রদিক্টয ০02013০121 

স্ক্যানায রভনন স্ক্যানায CANON 0 2013 130 স্ক্যান ০02013০130 

াঈন্ড নদস্টভ রড রপান 0 2013 131 াঈন ০02013০131 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ:  নম্পঈটায াভগ্রী ও মন্ত্রানত ( নম্পঈটায/ ল্যাট/ভদডভ /ভাঈ/   ীদফাড য ও ন্যান্য) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায ন -রফাড য 0 2004 8  ভ ০02004০8 

 নম্পঈটায ভননটয LCD SAMSUNG 0 2013 9  ভ ০02013০9 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায ভাঈ 0 2004 10  ভ ০02004০10 

 নম্পঈটায রনোআব 0 2013 11  ভ ০02013০11 

 নম্পঈটায রনোআব 0 2013 12  ভ ০02013০12 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায রডক্সট 0 2004 13  ভ ০02004০13 

 নম্পঈটায ল্যাট DELL 0 2013 14  ভ ০02013০14 

 নম্পঈটায ল্যাট DELL 0 2013 15  ভ ০02013০15 

 নম্পঈটায ল্যাট DELL 0 2011 16  ভ ০02011০16 

 নম্পঈটায ভদডভ ROBI 0 2013 17  ভ ০02013০17 

 

 



  

াতা-12 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: ততিত্র 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 98 ততিত্র ০02008০98 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 99 ততিত্র ০02008০99 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 100 ততিত্র ০02008০100 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 101 ততিত্র ০02008০101 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 102 ততিত্র ০02008০102 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 103 ততিত্র ০02008০103 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 104 ততিত্র ০02008০104 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 105 ততিত্র ০02008০105 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 106 ততিত্র ০02008০106 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 107 ততিত্র ০02008০107 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 108 ততিত্র ০02008০108 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 109 ততিত্র ০02008০109 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 110 ততিত্র ০02008০110 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 111 ততিত্র ০02008০111 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 112 ততিত্র ০02008০112 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 113 ততিত্র ০02008০113 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 114 ততিত্র ০02008০114 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 115 ততিত্র ০02008০115 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 116 ততিত্র ০02008০116 

ততিত্র  া/ ননযি 0 2008 117 ততিত্র ০02008০117 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: য ানয ও রফয ানয স্থানা/প্রনতষ্ঠান 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

স্বাস্থয র ন্দ্র এনাদয়তপুয  নভঈননটি নক্লনন । বফন ১ টি, রুভ ২ টি 3 1997 31   ০31997০31 

রাষ্ট নপ ভদনপুয রাষ্ট নপ 4 0 50 রা ০40০50 

র্ভনভ নপ আঈননয়ন র্ভনভ নপ 5 0 63 আঈর্ভ ০50০63 

স্বাস্থয র ন্দ্র নযযনগয আঈ ন নযফায ও নয ল্পনা র ন্দ্র 5 1983 70   ০51983০70 

স্বাস্থয র ন্দ্র রগায়ারফানড়  নভঈননটি নক্লনন  7 2005 101   ০72005০101 

ন্যান্য তািপুয নশু ও গন নক্ষা। 8 2003 118 ন্যান্য ০82003০118 

রাষ্ট নপ ডুমুযখারী রাষ্ট নপ 9 1999 143 রা ০91999০143 

স্বাস্থয র ন্দ্র ডুমুযখারী  নভঈননটি নক্লনন  রন্টায। ২ তরা বফন ১ টি, রুভ ২ টি 9 1990 144   ০91990০144 

 



  

াতা-13 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: য ানয ও রফয ানয নক্ষা প্রনতষ্ঠান (প্রাথনভ  নফদ্যারয়) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রেঁতুনরয়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। টিদনয োঈনী, রুভ ৪ টি 1 0 4 প্রানফ ০10০4 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় তরী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 1 0 5 প্রানফ ০10০5 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রগাভার ভদনপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 2 2007 19 প্রানফ ০22007০19 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নযযনগয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড ১ টি, রুভ ৭ টি 2 2000 20 প্রানফ ০22000০20 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় এনাদয়তপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 3 1970 32 প্রানফ ০31970০32 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভদনপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি 4 1960 51 প্রানফ ০41960০51 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাতাফ নগয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 4 0 52 প্রানফ ০40০52 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় খাটুযা ভধুপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৬ টি 5 1946 71 প্রানফ ০51946০71 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভধুপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 5 1996 72 প্রানফ ০51996০72 

প্রাথনভ  নফদ্যারয়  াদয়ভদ ারা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 1990 86 প্রানফ ০61990০86 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় মুক্তাযপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড ১ টি রুভ ৪ টি 6 1959 87 প্রানফ ০61959০87 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রগায়ারফানড় গািী াড়া রফয ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 7 2005 102 প্রানফ ০72005০102 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় াঁিদাতা ভাদদফপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি, রুভ ৬ টি 7 1972 103 প্রানফ ০71972০103 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় র ারা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 8 1993 126 প্রানফ ০81993০126 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় তািপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 8 1992 127 প্রানফ ০81992০127 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফড় রিতরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৬ টি 8 1990 128 প্রানফ ০81990০128 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ডুমুযখারী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 9 1955 145 প্রানফ ০91955০145 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রুা পুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি টিদনয োঈনী, রুভ ৪ টি 9 1990 146 প্রানফ ০91990০146 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রুাপুয এডা স্কুর। টানর রট বফন ৩ টি, রুভ ৪ টি 9 1999 147 প্রানফ ০91999০147 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: য ানয ও রফয ানয নক্ষা প্রনতষ্ঠান (ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় তরী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। টিদনয োঈনী, রুভ ৭ টি 1 1983 7 ভানফ ০11983০7 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় এনাদয়তপুয গার য স্কুর। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৮ টি 3 1996 34 ভানফ ০31996০34 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ভদনপুয ঈচ্চ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি 4 1968 54 ভানফ ০41968০54 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় খাটুযা ভধুপুয  াদয়ভদ ারা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৭ টি 5 1993 74 ভানফ ০51993০74 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় মুক্তায রগায়ারফানড় ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ২ টি, টিনদড ১ টি, রুভ ১৪ টি 6 1972 88 ভানফ ০61972০88 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় াঁিদাতা ভাদদফপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 7 2013 105 ভানফ ০72013০105 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় তািপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড ১ টি 8 0 131 ভানফ ০80০131 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ফড় রিতরা র ারা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, টিদনয োঈনী, রুভ ৬ টি 8 1998 132 ভানফ ০81998০132 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ডুমুযখারী নিরনী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৮ টি 9 1983 149 ভানফ ০91983০149 

 



  

াতা-14 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: য ানয ও রফয ানয নক্ষা প্রনতষ্ঠান ( দরি) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

 দরি ভদনপুয নিরনী নডগ্রী  দরি। ৩ তরা বফন ২ টি, টিনদড ১ টি 4 1995 49  দরি ০41995০49 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: য ানয ও রফয ানয ধভীয় নক্ষা প্রনতষ্ঠান  (ভাদ্রাা) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভাদ্রাা ভনিদ নবনি  নশু ও গন নক্ষা পাঈদন্ডন 1 2011 8 ভাদ্রাা ০12011০8 

ভাদ্রাা নযযনগয অরাজ্ব াদনপ অর দানখর ভাদ্রাা। টিনদড বফন ২ টি, রুভ ৭ টি 2 0 21 ভাদ্রাা ০20০21 

ভাদ্রাা এনাদয়তপুয ানপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 3 0 35 ভাদ্রাা ০30০35 

ভাদ্রাা নফদনাদ াটি ানপনিয়া ভাদ্রাা। আদটয গাথুনী টিদনয োঈনী, রুভ ২ টি 3 2007 36 ভাদ্রাা ০32007০36 

ভাদ্রাা ভদনপুয দানখর ভাদ্রাা 4 1983 55 ভাদ্রাা ০41983০55 

ভাদ্রাা  াদয়ভদ ারা  ওনভ ভাদ্রাা 6 0 89 ভাদ্রাা ০60০89 

ভাদ্রাা  াদয়ভদ ারা ানপনিয়া ভাদ্রাা 6 2012 90 ভাদ্রাা ০62012০90 

ভাদ্রাা রগায়ারফানড় কুযঅন নক্ষা ভাদ্রাা 7 2008 106 ভাদ্রাা ০72008০106 

ভাদ্রাা ডুমুযখারী দানখর ভাদ্রাা।  টিনদড বফন ২ টি, রুভ ৮ টি 9 1955 150 ভাদ্রাা ০91955০150 

ভাদ্রাা রুাপুয রপায াননয়া ভাদ্রাা। টানরয োঈনী বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 9 2000 151 ভাদ্রাা ০92000০151 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিদ) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভনিদ রেঁতুনরয়া িাদভ ভনিদ 1 2010 10 ভনিদ ০12010০10 

ভনিদ তরী পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 1 0 11 ভনিদ ০10০11 

ভনিদ তরী পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 1 0 12 ভনিদ ০10০12 

ভনিদ তরী নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 1 0 13 ভনিদ ০10০13 

ভনিদ তরী নফশ্বা িাদভ ভনিদ 1 0 14 ভনিদ ০10০14 

ভনিদ তরী রভাড়র াড়া িাদভ ভনিদ 1 0 15 ভনিদ ০10০15 

ভনিদ রগাভার ভদনপুয িাদভ ভনিদ। টিনদড 2 0 24 ভনিদ ০20০24 

ভনিদ নযযনগয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 2 0 25 ভনিদ ০20০25 

ভনিদ নযযনগয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 2 0 26 ভনিদ ০20০26 

ভনিদ নযযনগয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 2 0 27 ভনিদ ০20০27 

ভনিদ নযযনগয ভাঝাড়া িাদভ ভনিদ 2 0 28 ভনিদ ০20০28 

ভনিদ এনাদয়তপুয দনক্ষন াড়া াঞ্জাখানা। টিনদড 3 0 37 ভনিদ ০30০37 

ভনিদ এনাদয়তপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 3 0 38 ভনিদ ০30০38 

ভনিদ এনাদয়তপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 3 0 39 ভনিদ ০30০39 

ভনিদ এনাদয়তপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 0 40 ভনিদ ০30০40 



  

াতা-15 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভনিদ এনাদয়তপুয ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ 3 0 41 ভনিদ ০30০41 

ভনিদ এনাদয়তপুয ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 0 42 ভনিদ ০30০42 

ভনিদ নফদনাদ াটি িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 0 43 ভনিদ ০30০43 

ভনিদ ভদনপুয দনিন াড়া িাদভ ভনিদ 4 1997 58 ভনিদ ০41997০58 

ভনিদ ভদনপুয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 4 2003 59 ভনিদ ০42003০59 

ভনিদ ভদনপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 4 0 60 ভনিদ ০40০60 

ভনিদ ভাতাফ নগয িাদভ ভনিদ 4 0 61 ভনিদ ০40০61 

ভনিদ খাটুযা পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 5 2000 75 ভনিদ ০52000০75 

ভনিদ খাটুযা ফািায িাদভ ভনিদ 5 2012 76 ভনিদ ০52012০76 

ভনিদ খাটুযা রভাড়র াড়া িাদভ ভনিদ 5 0 77 ভনিদ ০50০77 

ভনিদ ভধুপুয িাদভ ভনিদ 5 0 78 ভনিদ ০50০78 

ভনিদ  াদয়ভদ ারা  ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 6 0 91 ভনিদ ০60০91 

ভনিদ  াদয়ভদ ারা  দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 6 2003 92 ভনিদ ০62003০92 

ভনিদ মুক্তাযপুয রঘাল াড়া িাদভ ভনিদ 6 0 93 ভনিদ ০60০93 

ভনিদ মুক্তাযপুয নয়ন রভাড় িাভাত ঘয 6 2008 94 ভনিদ ০62008০94 

ভনিদ মুক্তাযপুয পন য াড়া িাদভ ভনিদ 6 2008 95 ভনিদ ০62008০95 

ভনিদ মুক্তাযপুয রভানাদখাা িাদভ ভনিদ 6 0 96 ভনিদ ০60০96 

ভনিদ মুক্তাযপুয াটদখারা িাদভ ভনিদ 6 0 97 ভনিদ ০60০97 

ভনিদ রগায়ারফানড় গািী াড়া িাদভ ভনিদ 7 0 108 ভনিদ ০70০108 

ভনিদ রগায়ারফানড় রদড় াড়া িাদভ ভনিদ 7 0 109 ভনিদ ০70০109 

ভনিদ রগায়ারফানড় নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ 7 0 110 ভনিদ ০70০110 

ভনিদ রগায়ারফানড় ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ 7 0 111 ভনিদ ০70০111 

ভনিদ াঁিদাতা ঢানর াড়া িাদভ ভনিদ 7 0 112 ভনিদ ০70০112 

ভনিদ াঁিদাতা পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 7 0 113 ভনিদ ০70০113 

ভনিদ াঁিদাতা নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 7 2012 114 ভনিদ ০72012০114 

ভনিদ াঁিদাতাাড় ফািায িাদভ ভনিদ। ২ তরা 7 1995 115 ভনিদ ০71995০115 

ভনিদ ভাদদফপুয ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 7 0 116 ভনিদ ০70০116 

ভনিদ ভাদদফপুয দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 7 0 117 ভনিদ ০70০117 

ভনিদ র ারা িাদভ ভনিদ 8 1975 133 ভনিদ ০81975০133 

ভনিদ তািপুয ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 8 0 134 ভনিদ ০80০134 

ভনিদ তািপুয দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 8 0 135 ভনিদ ০80০135 

ভনিদ তািপুয দ্দযায াড়া িাদভ ভনিদ 8 0 136 ভনিদ ০80০136 

ভনিদ ফড় রিতরা পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 8 1970 137 ভনিদ ০81970০137 



  

াতা-16 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভনিদ ফড় রিতরা নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 8 1981 138 ভনিদ ০81981০138 

ভনিদ ডুমুযখারী রদড়াড়া াঞ্জাখানা ভনিদ 9 0 154 ভনিদ ০90০154 

ভনিদ ডুমুযখারী নিভ াড়া াঞ্জাখানা ভনিদ 9 0 155 ভনিদ ০90০155 

ভনিদ ডুমুযখারী ফািায িাদভ ভনিদ 9 0 156 ভনিদ ০90০156 

ভনিদ ডুমুযখারী ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ 9 0 157 ভনিদ ০90০157 

ভনিদ ডুমুযখারী রভাো াড়া িাদভ ভনিদ 9 0 158 ভনিদ ০90০158 

ভনিদ ডুমুযখারী রভাড়র াড়া িাদভ ভনিদ 9 0 159 ভনিদ ০90০159 

ভনিদ রুা পুয িাদভ ভনিদ 9 0 160 ভনিদ ০90০160 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ইদগা ভয়দান 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ইদগা তরী ইদগা ভয়দান 1 0 1 ইগা ০10০1 

ইদগা নযযনগয ইদগা ভয়দান 2 0 16 ইগা ০20০16 

ইদগা নযযনগয ভাদ্রাা ইদগা ভয়দান 2 0 17 ইগা ০20০17 

ইদগা এনাদয়তপুয ইদগা ভয়দান 3 0 29 ইগা ০30০29 

ইদগা নফদনাদ াটি ইদগা ভয়দান 3 0 30 ইগা ০30০30 

ইদগা ভদনপুয ইদগা ভয়দান 4 0 45 ইগা ০40০45 

ইদগা ভাতাফ নগয ইদগা ভয়দান 4 0 46 ইগা ০40০46 

ইদগা খাটুযা ফািায ইদগা ভয়দান 5 1998 64 ইগা ০51998০64 

ইদগা খাটুযা রভাড়র াড়া ইদগা ভয়দান 5 0 65 ইগা ০50০65 

ইদগা ভধুপুয ইদগা ভয়দান 5 2000 66 ইগা ০52000০66 

ইদগা  াদয়ভদ ারা ইদগা ভয়দান 6 0 80 ইগা ০60০80 

ইদগা  াদয়ভদ ারা ঈিয াড়া ইদগা ভয়দান 6 0 81 ইগা ০60০81 

ইদগা মুক্তাযপুয রঘাল াড়া ইদগা ভয়দান 6 0 82 ইগা ০60০82 

ইদগা মুক্তাযপুয পন য াড়া ইদগা ভয়দান 6 0 83 ইগা ০60০83 

ইদগা মুক্তাযপুয রভানাদখাা াড়া ইদগা ভয়দান 6 0 84 ইগা ০60০84 

ইদগা মুক্তাযপুয াটদখারা াড়া ইদগা ভয়দান 6 0 85 ইগা ০60০85 

ইদগা রগায়ারফানড় ইদগা ভয়দান 7 0 98 ইগা ০70০98 

ইদগা াঁিদাতা ইদগা ভয়দান 7 0 99 ইগা ০70০99 

ইদগা ভাদদফপুয ইদগা ভয়দান 7 0 100 ইগা ০70০100 

ইদগা র ারা ইদগা ভয়দান 8 1990 119 ইগা ০81990০119 

ইদগা তািপুয ইদগা ভয়দান 8 0 120 ইগা ০80০120 

ইদগা ফড় রিতরা নিভ াড়া ইদগা ভয়দান 8 1998 121 ইগা ০81998০121 

ইদগা ফড় রিতরা দ্দযায াড়া ইদগা ভয়দান 8 1970 122 ইগা ০81970০122 

ইদগা ডুমুযখারী ইদগা ভয়দান 9 0 139 ইগা ০90০139 

ইদগা রুা পুয ইদগা ভয়দান 9 0 140 ইগা ০90০140 

 

 



  

াতা-17 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ভািায/ ফযস্থান 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

 ফযস্থান তরী গািী াড়া  ফযস্থান 1 0 2  ফযস্থান ০10০2 

 ফযস্থান তরী রভাো াড়া  ফযস্থান 1 0 3  ফযস্থান ০10০3 

 ফযস্থান নযযনগয নপ রভম্বাদযয ফানড়য াদ  ফযস্থান 2 0 18  ফযস্থান ০20০18 

 ফযস্থান ঈিয াড়া  ফযস্থান 4 0 47  ফযস্থান ০40০47 

 ফযস্থান ভাতাফ  ফযস্থান 4 0 48  ফযস্থান ০40০48 

 ফযস্থান খাটুযা পূফ য াড়া  ফযস্থান 5 0 67  ফযস্থান ০50০67 

 ফযস্থান খাটুযা নিভ াড়া  ফযস্থান 5 0 68  ফযস্থান ০50০68 

 ফযস্থান খাটুযা ভধ্যাড়া  ফযস্থান 5 0 69  ফযস্থান ০50০69 

 ফযস্থান র ারা রভাড়র াড়া  ফযস্থান 8 0 123  ফযস্থান ০80০123 

 ফযস্থান তািপুয দনক্ষন রভাড়র াড়া  ফযস্থান 8 0 124  ফযস্থান ০80০124 

 ফযস্থান ফড় রিতরা দপাদায াড়া  ফযস্থান 8 0 125  ফযস্থান ০80০125 

 ফযস্থান ডুমুযখারী গাননয ফাগ  ফযস্থান 9 0 141  ফযস্থান ০90০141 

 ফযস্থান রুাপুয ফড়  ফযস্থান 9 0 142  ফযস্থান ০90০142 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিয) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভনিয রেঁতুনরয়া  ারী ভনিয 1 0 9 ভনিয ০10০9 

ভনিয রগাভার ভদনপুয দ্যগ যা ভনিয। টিনদড 2 0 22 ভনিয ০20০22 

ভনিয নযযনগয  ারী ভনিয 2 0 23 ভনিয ০20০23 

ভনিয ভদনপুয  ারী ভনিয 4 0 56 ভনিয ০40০56 

ভনিয ভদনপুয দূগ যা ভনিয 4 2008 57 ভনিয ০42008০57 

ভনিয াঁিদাতা  ারী ভনিয। টিনদড 7 2000 107 ভনিয ০72000০107 

ভনিয ডুমুযখারী  ারী ভনিয। টিনদড 9 0 152 ভনিয ০90০152 

ভনিয ডুমুযখারী দূগ যা পূিা ভনিয 9 0 153 ভনিয ০90০153 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: শ্মান 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

শ্মানঘাট এনাদয়তপুয ফাওড় শ্মান ঘাট 3 0 44 শ্মান ০30০44 

শ্মানঘাট  দাতাক্ষ নদীয আঈ ন নযলদদয াদ শ্মান ঘাট 5 0 79 শ্মান ০50০79 

 

 

 



  

াতা-18 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: াট/ফািায/ভাদ যট ও ন্যান্য 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভাদ যট তরী ফািায 1 0 6 ভা  ০10০6 

ভাদ যট এনাদয়তপুয ফািায 3 1990 33 ভা  ০31990০33 

ভাদ যট ভদনপুয ফািায 4 1975 53 ভা  ০41975০53 

ভাদ যট খাটুযা ফািায 5 1980 73 ভা  ০51980০73 

ভাদ যট াঁিদাতাাড় ফািায 7 1995 104 ভা  ০71995০104 

ভাদ যট তািপুয ফািায 8 0 129 ভা  ০80০129 

ভাদ যট ফড় রিতরা ফািায 8 1985 130 ভা  ০81985০130 

ভাদ যট ডুমুযখারী ফািায 9 0 148 ভা  ০90০148 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: নরকু (গবীয নরকূ/ গবীয নরকূ) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

গবীয নরকূ ১ নং ওয়াদড য প্রায় ২১০ টি গবীয নরকূ অদে 1 0 1 গন ০10০1 

গবীয নরকূ রেঁতুনরয়া রভানভন গািীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2006 2 গন ০12006০2 

গবীয নরকূ রেঁতুনরয়া ভন্টু ডাক্তাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2006 3 গন ০12006০3 

গবীয নরকূ তরীয অতয ভাষ্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2010 4 গন ০12010০4 

গবীয নরকূ তরীয অরভ দ্দযাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2010 5 গন ০12010০5 

গবীয নরকূ তরীয ািাান দ্দযাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2008 6 গন ০12008০6 

গবীয নরকূ তরীয ননদ্দ  গািীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2005 7 গন ০12005০7 

গবীয নরকূ ২ নং ওয়াদড য প্রায় ৪০০ টি গবীয নরকূ অদে 2 0 10 গন ০20০10 

গবীয নরকূ রগাভার ভদনপুয অনাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 0 11 গন ০20০11 

গবীয নরকূ নযযনগয গননয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 0 12 গন ০20০12 

গবীয নরকূ নযযনগয িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 2 0 13 গন ০20০13 

গবীয নরকূ নযযনগয পূফ য াড়া িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 2 0 14 গন ০20০14 

গবীয নরকূ নযযনগয াাদদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 0 15 গন ০20০15 

গবীয নরকূ ৩ নং ওয়াদড য প্রায় ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদে 3 0 17 গন ০30০17 

গবীয নরকূ এনাদয়তপুয িহুরুর রভম্বাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2003 18 গন ০32003০18 

গবীয নরকূ এনাদয়তপুয প্রাআভাযী স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 3 2007 19 গন ০32007০19 

গবীয নরকূ এনাদয়তপুয ফানয  রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 0 20 গন ০30০20 

গবীয নরকূ এনাদয়তপুয নরয়া ত ভাষ্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 0 21 গন ০30০21 

গবীয নরকূ এনাদয়তপুয াজ্জাত ভাষ্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2008 22 গন ০32008০22 

গবীয নরকূ এনাদয়তপুয ানাঈো ভাষ্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2006 23 গন ০32006০23 

গবীয নরকূ এনাদয়তপুয মযত রভম্বাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2005 24 গন ০32005০24 

গবীয নরকূ নফদনাদ াটি যআিঈনদ্দদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2002 25 গন ০32002০25 

গবীয নরকূ ৪ নং ওয়াদড য প্রায় ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদে 4 0 28 গন ০40০28 

গবীয নরকূ অবুর রাদদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2002 29 গন ০42002০29 

গবীয নরকূ দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 4 0 30 গন ০40০30 

গবীয নরকূ নপ্রনিার নপকুর আরাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 1994 31 গন ০41994০31 

গবীয নরকূ নফদ্যয কুভায যাদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2009 32 গন ০42009০32 



  

াতা-19 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

গবীয নরকূ ভদপুয ভাধ্যনভ  ও প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 4 2004 33 গন ০42004০33 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড য প্রায় ৩২০ টি গবীয নরকূ অদে 5 0 36 গন ০50০36 

গবীয নরকূ খাটুযা  ারাভ রভাড়দরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2013 37 গন ০52013০37 

গবীয নরকূ খাটুযা ফািাদয ১ টি গবীয নরকূ 5 1996 38 গন ০51996০38 

গবীয নরকূ খাটুযা নরয়া ত রভাড়দরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2013 39 গন ০52013০39 

গবীয নরকূ খাটুযা শুকুয রভাড়দরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 1998 40 গন ০51998০40 

গবীয নরকূ খাটুযা াদদ  খারানয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2004 41 গন ০52004০41 

গবীয নরকূ খাটুযা ননদ্দ  খারানয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2006 42 গন ০52006০42 

গবীয নরকূ ভধুপুয অনিজুয ভাষ্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2003 43 গন ০52003০43 

গবীয নরকূ ভধুপুয িয়নার রভম্বাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 1998 44 গন ০51998০44 

গবীয নরকূ ভধুপুয াভছুয ভাষ্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2009 45 গন ০52009০45 

গবীয নরকূ ভধুপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 5 2013 46 গন ০52013০46 

গবীয নরকূ ৬ নং ওয়াদড য প্রায় ৫২০ টি গবীয নরকূ অদে 6 0 49 গন ০60০49 

গবীয নরকূ  াদয়ভদ ারা ঈিয াড়া নভয এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2005 50 গন ০62005০50 

গবীয নরকূ  াদয়ভদ ারা ািাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2007 51 গন ০62007০51 

গবীয নরকূ মুক্তাযপুয ফািাদযয স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 6 0 52 গন ০60০52 

গবীয নরকূ মুক্তাযপুয ভযভ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2002 53 গন ০62002০53 

গবীয নরকূ মুক্তাযপুয িযত রভম্বাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2013 54 গন ০62013০54 

গবীয নরকূ ৭ নং ওয়াদড য প্রায় ৩০০ টি গবীয নরকূ অদে 7 0 56 গন ০70০56 

গবীয নরকূ রগায়ার ফানড় গািী াড়া ভনিদদয াদ ১ টি গবীয নরকূ 7 0 57 গন ০70০57 

গবীয নরকূ াঁিদাতা ইদগা ভয়দাদন ১ টি গবীয নরকূ 7 2000 58 গন ০72000০58 

গবীয নরকূ াঁিদাতা রদড় াড়ায় ১ টি গবীয নরকূ 7 2001 59 গন ০72001০59 

গবীয নরকূ াঁিদাতা ফিদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013 60 গন ০72013০60 

গবীয নরকূ াঁিদাতা স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 7 2012 61 গন ০72012০61 

গবীয নরকূ ভাদদফপুয অবুর আরাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2010 62 গন ০72010০62 

গবীয নরকূ ৮ নং ওয়াদড য প্রায় ৪১০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0 65 গন ০80০65 

গবীয নরকূ র ারা েদফদা অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2004 66 গন ০82004০66 

গবীয নরকূ র ারা নরয়া ত এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2009 67 গন ০82009০67 

গবীয নরকূ তািপুয গািী নপদযাদিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 0 68 গন ০80০68 

গবীয নরকূ তািপুয িাভাদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2009 69 গন ০82009০69 

গবীয নরকূ তািপুয তফদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2008 70 গন ০82008০70 

গবীয নরকূ ফড় রিতরা অপায দ্দযায এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 1999 71 গন ০81999০71 

গবীয নরকূ ফড় রিতরা নুয অরী রভাড়র এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2013 72 গন ০82013০72 

গবীয নরকূ ফড় রিতরা ভাষ্টায অব্দুয যঈ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2013 73 গন ০82013০73 

গবীয নরকূ ফড় রিতরা রাদন রভম্বায এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2012 74 গন ০82012০74 

গবীয নরকূ ৯ নং ওয়াদড য প্রায় ৪৫০ টি গবীয নরকূ অদে 9 0 77 গন ০90০77 

গবীয নরকূ ডুমুযখারী নক্লননদ  ১ টি গবীয নরকূ 9 2005 78 গন ০92005০78 

গবীয নরকূ ডুমুযখারী দানখর ভাদ্রাায় ১ টি গবীয নরকূ 9 2010 79 গন ০92010০79 

গবীয নরকূ ডুমুযখারী নিভ াড়া িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 9 2005 80 গন ০92005০80 

গবীয নরকূ ডুমুযখারী রভাো াড়া িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 9 2007 81 গন ০92007০81 



  

াতা-20 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

গবীয নরকূ ডুমুযখারী ীদ্যো এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2009 82 গন ০92009০82 

গবীয নরকূ ডুমুযখারী দযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2008 83 গন ০92008০83 

গবীয নরকূ ডুমুযখারী ননদ্দদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2004 84 গন ০92004০84 

গবীয নরকূ রুাপুয ফাঁতরায় ১ টি গবীয নরকূ 9 2009 85 গন ০92009০85 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: স্যাননটাযী ল্যানিন/টয়দরট 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

স্যাননটাযী ল্যানিন ১ নং ওয়াদড য প্রায় ১৫০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে 1 0 9 দর ০10০9 

স্যাননটাযী ল্যানিন ২ নং ওয়াদড য প্রায় ১৫০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে 2 0 16 দর ০20০16 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৩ নং ওয়াদড য প্রায় ৩৮০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে 3 0 27 দর ০30০27 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ নং ওয়াদড য প্রায় ৩২০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে 4 0 35 দর ০40০35 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওয়াদড য প্রায়  ৩১০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে 5 0 48 দর ০50০48 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওয়াদড য প্রায় ৪১০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে 6 0 55 দর ০60০55 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ নং ওয়াদড য প্রায় ২১০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে 7 0 64 দর ০70০64 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ নং ওয়াদড য প্রায় ৩০০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে 8 0 76 দর ০80০76 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওয়াদড য প্রায় ৬০০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে 9 0 87 দর ০90০87 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: রি প্র ল্প 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

রি ১ নং ওয়াদড য প্রায় ৫০ টি রি াম্প অদে 1 0 8 রপ্র ০10০8 

রি ৩ নং ওয়াদড য প্রায় ১০০ টি রি াম্প অদে 3 0 26 রপ্র ০30০26 

রি ৪ নং ওয়াদড য প্রায় ১১০ টি রি াম্প অদে 4 0 34 রপ্র ০40০34 

রি ৫ নং ওয়াদড য প্রায় ৫০ টি রি াম্প অদে 5 0 47 রপ্র ০50০47 

রি ৭ নং ওয়াদড য প্রায় ১২০ টি রি াম্প অদে 7 0 63 রপ্র ০70০63 

রি ৮ নং ওয়াদড য প্রায় ৭৫ টি রি াম্প অদে 8 0 75 রপ্র ০80০75 

রি ৯ নং ওয়াদড য প্রায় ৬০ টি রি াম্প অদে 9 0 86 রপ্র ০90০86 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ভাটিয যাস্তা 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভাটিয যাস্তা রেঁতুনরয়া  াঁিা যাস্তা 1 0 6 রভাাযদপয ফানড় ভনয়াদযয ফানড় ভাযা ০10০6 

ভাটিয যাস্তা রেঁতুনরয়া  াঁিা যাস্তা 1 0 7 ভন্টু ডাক্তাদযয ফানড় রদদফন ভাষ্টাদযয ফানড় ভাযা ০10০7 

ভাটিয যাস্তা রেঁতুনরয়া ভাদঠয যাস্তা 1 0 8 রেঁতুনরয়া ার ফানড় এনাদয়তপুয খার ভাযা ০10০8 

ভাটিয যাস্তা রেঁতুনরয়া ভাদঠয যাস্তা 1 0 9 রেঁতুনরয়া ভজুভদাদযয রভাড় নযযনগয ভাদঠয নব্রি ভাযা ০10০9 

ভাটিয যাস্তা তনরয ঈিযাড়া  াঁিা যাস্তা 1 0 10 তনরয ভনিদ ভনয়াদযয ফানড় ভাযা ০10০10 

ভাটিয যাস্তা তনরয গািী াড়া  াঁিা যাস্তা 1 0 11 নফশ্বা াড়া যনপদ য ফানড় এদ ব্বায এয ফানড় ভাযা ০10০11 

ভাটিয যাস্তা তনরয গািী পূফ যাড়া যাস্তা 1 0 12 রযভদতয ফানড় ফিদযয ফানড় ভাযা ০10০12 



  

াতা-21 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভাটিয যাস্তা তনরয প্রাআভাযী  াঁিা যাস্তা 1 0 13 াদফ অরীয  ফয সুকুয দ্দযায ফানড় ভাযা ০10০13 

ভাটিয যাস্তা তনরয নিভ াড়া যাস্তা 1 0 14 তনরয ফািায নদডয যাস্তা ভাযা ০10০14 

ভাটিয যাস্তা তনরয রফড়ী যাস্তা 1 0 15 নযভর ডাক্তাদযয ফানড় রেঁতুনরয়া ভন্টু ডাক্তাদযয ফানড় ভাযা ০10০15 

ভাটিয যাস্তা তনরয ভন্ডর াড়া  াঁিা যাস্তা 1 0 16 গফুদযয ফানড় আিাদযয ফানড় ভাযা ০10০16 

ভাটিয যাস্তা রগাভার ভদনপুদযয  াঁিা যাস্তা 2 0 23 রগাভার ভদনপুয নরং রগাভার ভদনপুয স্কুর ভাযা ০20০23 

ভাটিয যাস্তা রগাভার ভদনপুদযয ফাওড় যাস্তা 2 0 24 রগাাভার ভদনপুয আা  ফানড় নযযনগয তারতরা রভাড় ভাযা ০20০24 

ভাটিয যাস্তা রগাভার ভদনপুদযয মুনিদা যাস্তা 2 0 25 রগাাভার ভদনপুয মুনিদা রগাভার ভদনপুদযয নবতয ভাযা ০20০25 

ভাটিয যাস্তা নযযনগয  াঁিা যাস্তা 2 0 26 নযযনগয ভনিদদয রখত 
নযযনগয নপকুর রভম্বাদযয ফানড়য 

া নদদয় রগাভার ভদনপুয 
ভাযা ০20০26 

ভাটিয যাস্তা নযযনগয পূফ যাড়া যাস্তা 2 0 27 নযযনগয প্রাথনভ  নফদ্যারয় নযযনগয পূফ যাড়া িাদভ ভদনিদ ভাযা ০20০27 

ভাটিয যাস্তা নযযনগয নিভ াড়া যাস্তা 2 0 28 এনাদয়তপুয ফািায নযযনগয স্কুর ভাযা ০20০28 

ভাটিয যাস্তা নযযনগয নিভ াড়ায যাস্তা 2 0 29 নযযনগয নরং নযযনগয ররনন্ট রন্টায ভাযা ০20০29 

ভাটিয যাস্তা নযযনগয ফাওড় ািা যাস্তা 2 0 30 নযযনযযনগয ররনন্ট রন্টায নযযনগয ফাওড় ভাযা ০20০30 

ভাটিয যাস্তা নযযনগয ভাদ্রাা যাস্তা 2 0 31 নযযনগয ভাদ্রাা নযযনগয ফদদযয ফানড় ভাযা ০20০31 

ভাটিয যাস্তা এনাদয়তপুয  াঁিা যাস্তা 3 0 37 এনাদয়তপুয ননদ্দ  গািীয ফানড় ফাওয ভাযা ০30০37 

ভাটিয যাস্তা এনাদয়তপুয খাদরয যাস্তা 3 0 38 নভিানুদযয ফানড় নত্রভননী খার ভাযা ০30০38 

ভাটিয যাস্তা এনাদয়তপুয গ্রাদভয নবতয  াঁিা যাস্তা 3 0 39 এনাদয়তপুয রাদর রভাড় 
এনাদয়তপুয গ্রাদভয নবতয নদদয় 

নত্রভননী যাস্তায় রল 
ভাযা ০30০39 

ভাটিয যাস্তা এনাদয়তপুয দনক্ষন াড়া যাস্তা 3 0 40 এনাদয়তপুয ভদপদিয ফানড় শ্মান দয় নত্রভননী রভাড় ভাযা ০30০40 

ভাটিয যাস্তা এনাদয়তপুয দনক্ষন াড়া  াঁিা যাস্তা 3 0 41 এনাদয়তপুয নিরুদরয ফানড় ফাওড় দয় নফদনাদ াঠি ভাযা ০30০41 

ভাটিয যাস্তা এনাদয়তপুয নিভ াড়া নরং যাস্তা 3 0 42 নভিানুয ডাক্তাদযয ফানড় গ্রাদভয নবতয দয় ফাওড় ভাযা ০30০42 

ভাটিয যাস্তা এনাদয়তপুয ভাদঝয াড়া  াঁিা যাস্তা 3 0 43 রভাতদরফ এয ফানড় ভনিদদয ফানড় ভাযা ০30০43 

ভাটিয যাস্তা এনাদয়তপুয স্কুর াড়া  াঁিা যাস্তা 3 0 44 ফানযদ য ফানড় এনাদয়ত পুয দীন অরীয ফানড় ভাযা ০30০44 

ভাটিয যাস্তা নফদনাদ াঠি ফাওড় যাস্তা 3 0 45 নফদনাদ াঠি মুনসুয এয ফানড় এনাদয়তপুয ফাওড় ভাযা ০30০45 

ভাটিয যাস্তা নফদনাদ াঠি ভাদঠয যাস্তা 3 0 46 নফদনাদ াঠি রভাদরভ ডাঃ ফানড় রঘারদখদা পুযাদনা ফািায ভাযা ০30০46 

ভাটিয যাস্তা নফদনাদ াঠিয  াঁিা যাস্তা 3 0 47 নত্রভননী যাস্তা 
নফদনাদ াঠি গ্রাদভয নবতয নদদয় 

ি ারা রল 
ভাযা ০30০47 

ভাটিয যাস্তা ভদনপুয আদটয যাস্তা 4 2011 53  ফয স্থান ভাদ্রাা ভাযা ০42011০53 

ভাটিয যাস্তা নিভ ভনিদ  াঁিা যাস্তা 4 0 54 ভাদ্রাায আদটয মুখ নিভ াড়া িাদভ ভনিদ ভাযা ০40০54 

ভাটিয যাস্তা ভদনপুয আদটয মুখ 4 0 55 ভদনপুয আদটয মুখ শু নতয ফানড় ভাযা ০40০55 

ভাটিয যাস্তা ভদনপুয ঈিযাড়া  াঁিা যাস্তা 4 0 56 ভদনপুয ইদগা যাজ্জা  ভাষ্টাদযয ফাগান ভাযা ০40০56 

ভাটিয যাস্তা ভদনপুয  াভায পুকুয যাস্তা 4 0 57 ভদনপুয স্কুর নীরযতদনয রডাফা ভাযা ০40০57 

ভাটিয যাস্তা ভদনপুয খা াড়া  াঁিা যাস্তা 4 0 58 জুব্বায গািীয ফানড় নরডুফ নফর ভাযা ০40০58 

ভাটিয যাস্তা ভদনপুয দনক্ষণ াড়া ভাদঠয যাস্তা 4 0 59 াদফ  নিদফয ফানড় রক্ষীদঘার নব্রি ভাযা ০40০59 

ভাটিয যাস্তা ভদনপুয পূফ যাড়া  াঁিা যাস্তা 4 0 60 আিায রভািাদরফ এয ফানড় রুহুর অনভদনয ফানড় ভাযা ০40০60 

ভাটিয যাস্তা ভদনপুয পূফ যাড়া যাস্তা 4 0 61 ভদপদিয ফানড় রভাফাযদ য দয় িান অরীয ফানড় ভাযা ০40০61 

ভাটিয যাস্তা ভদভপুয  দরি রযাড 4 0 62 ফাবুয নভর  দরি নদিয যাস্তা ভাযা ০40০62 

ভাটিয যাস্তা ভদভপুয  দরি রযাড 4 0 63 াআফুর ডাক্তাদযয ফানড় ওয়াদিদ দ্দযাদযয ফানড় ভাযা ০40০63 

ভাটিয যাস্তা ভদভপুয নিভ াড়ায ননদিয  াঁিা যাস্তা 4 0 64 রভাফায  ািীয ফানড় ওয়াদিদ দ্দযায এয ফানড় ভাযা ০40০64 

ভাটিয যাস্তা ভাতাফনগয  াঁিা যাস্তা 4 0 65  দভতরায খার ফাফলু ভাষ্টাদযয ফানড় ভাযা ০40০65 



  

াতা-22 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভাটিয যাস্তা ভাতাফনগয ভাটিয যাস্তা 4 0 66 যদফয ফানড় াযাদনয  ফয ভাযা ০40০66 

ভাটিয যাস্তা ভাতাফনগয ভদনপুদযয  াঁিা যাস্তা 4 0 67 ভাষ্টাদযয িাভ তরা যাজ্জাদ য ফাগান ভাযা ০40০67 

ভাটিয যাস্তা ভাতাফনগয নন্দু াড়া যাস্তা 4 0 68 নন্দু াড়া যাভগদঞ্জয রভাড় ভাযা ০40০68 

ভাটিয যাস্তা খাটুযা পূফ যাড়া  াঁিা যাস্তা 5 0 75 নওয়াফ অরীয ফানড় খাটুযা া া রল ভাযা ০50০75 

ভাটিয যাস্তা খাটুযা পূফ যাড়া  াঁিা যাস্তা 5 0 76 যনফঈদরয ফানড় াদদভয ফানড় ভাযা ০50০76 

ভাটিয যাস্তা খাটুযা নিভ াড়া  াঁিা যাস্তা 5 0 77 খাটুযা রিাড়া ভনিদ 
ভাতাফনগদযয  ানদয রভাড়দরয 

ফাগান 
ভাযা ০50০77 

ভাটিয যাস্তা খাটুযা নিভ াড়া  াঁিা যাস্তা 5 0 78 খাদরদ য ফানড় ভদনপুদযয ঘাট রল ভাযা ০50০78 

ভাটিয যাস্তা খাটুযা ভধ্যাড়া  াঁিা যাস্তা 5 0 79 খাটুযা রিাড়া ভনিদ খাটুযা া া যাস্তা রল ভাযা ০50০79 

ভাটিয যাস্তা ভধুপুদযয গ্রাদভয যাস্তা 5 0 80 াযদফয িনভ নুয রভাািাদদয িনভ ভাযা ০50০80 

ভাটিয যাস্তা ভধুপুদযয ঘাদটয যাস্তা 5 0 81 আভাআদরয ফানড় াভসুয ভাষ্টাদযয ফানড় ভাযা ০50০81 

ভাটিয যাস্তা ভধুপুদযয দনক্ষন  াদয়ভ র ারা  াঁিা যাস্তা 5 0 82 ািাদযয ফানড় নরয়া দতয ফানড় ভাযা ০50০82 

ভাটিয যাস্তা ভধুপুদযয দনক্ষন াড়া  াঁিা যাস্তা 5 0 83 দরভাদনয ফানড় াআজুর রখ এয ফানড় ভাযা ০50০83 

ভাটিয যাস্তা ভধুপুদযয ভাদঝয াড়া  াঁিা যাস্তা 5 0 84 যাজ্জা  এয ফানড় ফাওড় ভাযা ০50০84 

ভাটিয যাস্তা ভধুপুদযয ভাদঝয াড়া ভাদঠয  াঁিা যাস্তা 5 0 85 ভধুপুয িয়নার রভম্বাদযয ফানড় নপঈদরয রখত ভাযা ০50০85 

ভাটিয যাস্তা ভধুপুদযয ভাদঠয  াঁিা যাস্তা 5 0 86 আরাদভ রখত অনিফদযয রখত ভাযা ০50০86 

ভাটিয যাস্তা ভধুপুদযয ভাদঠয যাস্তা 5 0 87 ওাদফয িনভ িয়নুদরয রখত খাদরয মুখ ভাযা ০50০87 

ভাটিয যাস্তা ভধুপুদযয ভধ্যাড়া যাস্তা 5 0 88 অায ফানড় াদ্যদদয ফানড় ভাযা ০50০88 

ভাটিয যাস্তা  াদয়ভদ ারা  াঁিা যাস্তা 6 0 95 অনভদযয ফানড় নদীয ঘাট ভাযা ০60০95 

ভাটিয যাস্তা  াদয়ভদ ারা নদী াড়া যাস্তা 6 0 96  াদয়ভ র ারা প্রাআভাযী স্কুর  াদয়ভ র ারা িাদভ ভনিদ ভাযা ০60০96 

ভাটিয যাস্তা  াদয়ভদ ারা া া যাস্তা 6 0 97 ভদয ফানড় মুক্তাযপুদযয া া যাস্তা ভাযা ০60০97 

ভাটিয যাস্তা মুক্তাযপুয রঘাল াড়া যাস্তা 6 0 98 অরী  দদযয ফানড় সুরতান রভাড় ভাযা ০60০98 

ভাটিয যাস্তা মুক্তাযপুয ি রায নফর  াঁিা যাস্তা 6 0 99 পন য াড়া িাদভ ভনিদ িা রায নফর ভাযা ০60০99 

ভাটিয যাস্তা মুক্তাযপুয ঠাকুয াড়া যাস্তা 6 0 100 ফানয  রভৌনযয ফানড় ঠাকুয াড়া নদী ঘাট ভাযা ০60০100 

ভাটিয যাস্তা মুক্তাযপুয ননভতরা  াঁিা যাস্তা 6 0 101 মুক্তায রভআন া া রযাড ননভতরা ঘাট ভাযা ০60০101 

ভাটিয যাস্তা মুক্তাযপুয নদীয ঘাট  াঁিা যাস্তা 6 0 102 মুক্তাযপুয স্কুর াড়া রযাড নদীয ঘাট ভাযা ০60০102 

ভাটিয যাস্তা মুক্তাযপুয নফশ্বা াড়া  াঁিা যাস্তা 6 0 103 রতাযাদয রখত কুদ্যয নফর ভাযা ০60০103 

ভাটিয যাস্তা মুক্তাযপুয রভানাদখাা াড়া যাস্তা 6 0 104 
মুক্তাযপুয রভানাদখাা াড়া 

িাদভ ভনিদ 
স্কুর রযাড রল ভাযা ০60০104 

ভাটিয যাস্তা মুক্তাযপুয স্কুর  াঁিা যাস্তা 6 0 105 রগারিাদযয ফানড় মুক্তাযপুয স্কুর ভাযা ০60০105 

ভাটিয যাস্তা রগায়ার নিভ রদড়াড়া যাস্তা 7 2008 109 রগায়ার ফানড় া া যাস্তা রগায়ার নওদয ফানড়  দাতাক্ষ নদী ভাযা ০72008০109 

ভাটিয যাস্তা রগায়ার াঁিদাতা  াঁিা রভআন যাস্তা 7 0 111 রগায়ার ফানড় বাটা াঁিদাতা ইদগা ভাযা ০70০111 

ভাটিয যাস্তা রগায়ারফানড় নন্দু াড়া  াঁিা যাস্তা 7 0 112 রগায়ার ফানড় ভাদ্রাা রগায়ার ফানড় বাটা ভাযা ০70০112 

ভাটিয যাস্তা াঁিদাতা  াঁিা যাস্তা 7 0 113 াঁিদাতা ঝন যা রভম্বদযয ফানড় ভাদঠয নবতয নদদয় তািপুয ভাযা ০70০113 

ভাটিয যাস্তা াঁিদাতা রদড়াড়া যাস্তা 7 0 114 াঁিদাতা নযাজুদরয রভাড় াঁিদাতা রদড় াড়া দয় াযফািায ভাযা ০70০114 

ভাটিয যাস্তা াঁিদাতা রভাো াড়া  াঁিা যাস্তা 7 0 115 াঁিদাতা নিয়ারুদরয রদা ান  দাতাক্ষ নদী ভাযা ০70০115 

ভাটিয যাস্তা াযফািায ঈিয াড়া যাস্তা 7 0 116 াযফািায 
 দাতাক্ষ নদী া দয় ভাদদফপুয 

অনাদযয রদা ান 
ভাযা ০70০116 

ভাটিয যাস্তা ভাদদফপুয ভাঠ াড়া যাস্তা 7 0 117 ভাদদফপুয িব্বাদযয ফানড় মুক্তাযপুয ফড় যাস্তা ভাযা ০70০117 

ভাটিয যাস্তা র ারা দনক্ষন াড়া  াঁিা যাস্তা 8 1985 121 র ারা িাদভ ভনিদ ফড় রিতরা ত ত যদাদযয িনভ ভাযা ০81985০121 



  

াতা-23 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভাটিয যাস্তা র ারা নফদনাদ াঠি  াঁিা যাস্তা 8 1980 122 তনফফদযয ফানড় নফদনাদ াঠি রল ভাযা ০81980০122 

ভাটিয যাস্তা তািপুদযয দনক্ষন াড়া যাস্তা 8 1985 123 তািপুয ফািায রুাপুয নরং ভাযা ০81985০123 

ভাটিয যাস্তা তািপুদযয নিভ াড়া  াঁিা যাস্তা 8 1990 124 তািপুয মুনতাদিয ফানড় তািপুয অঃ যনদভয ফানড় ভাযা ০81990০124 

ভাটিয যাস্তা তািপুদযয নিভ াড়া রভদটা  াঁিা যাস্তা 8 1980 125 তািপুয নযাদিয ফানড় রগায়ার ফানড় রভআন যাস্তা ভাযা ০81980০125 

ভাটিয যাস্তা ফড় রিতরা গািী াড়া যাস্তা 8 1985 126 ফড় রিতরা িারাদরয ফানড় ফড় রিতরা ভান্নাদনয ফানড় ভাযা ০81985০126 

ভাটিয যাস্তা ফড় রিতরা দনক্ষন াড়া  াঁিা যাস্তা 8 2000 127 ফড় রিতরা অানুদযয ফানড় ফড় রিতরা নর ঈনদ্দদনয ফানড় ভাযা ০82000০127 

ভাটিয যাস্তা র ারা ঈিয াড়া  াঁিা যাস্তা 8 0 129 র ারা ফাদয গািীয ফানড় খাটুযা ফাওড় ভাযা ০80০129 

ভাটিয যাস্তা র ারা ঈিয াড়া যাস্তা 8 0 130 র ারা রযিাঈদরয ফানড় খাটুযা ফাওড় ভাযা ০80০130 

ভাটিয যাস্তা র ারা রভাো াড়া যাস্তা 8 0 131 র ারা অদ্দা রভাোয ফানড় রভাািদ অরী রভাোয ফানড় ভাযা ০80০131 

ভাটিয যাস্তা তািপুদযয  াঁিা যাস্তা 8 0 132 
তািপুয বািানরয ফানড় ফাওড় 

যাস্তা 
মুক্তাযপুয সুরতান রভাড় ভাযা ০80০132 

ভাটিয যাস্তা তািপুদযয নিভ াড়া  াঁিা যাস্তা 8 0 133 তািপুয ায়দায নগয ভাঠ াড়া মুক্তাযপুয সুরতান রভাড় ভাযা ০80০133 

ভাটিয যাস্তা তািপুদযয ভধ্যাড়া যাস্তা 8 0 134 ডুমুযখারীয া যাস্তা 
তািপুদযয মুন্তাি ফানড় দয় কুযফাদনয 

ফানড় 
ভাযা ০80০134 

ভাটিয যাস্তা ফড় রিতরা ডুমুয অরী  াঁিা যাস্তা 8 0 135 ফড় রিতরা ফািায ডুমুযখারী অদদভয রখত ভাযা ০80০135 

ভাটিয যাস্তা ফড় রিতরা দনক্ষন াড়া যাস্তা 8 0 136 ফড় রিতরা াভাদদয রদা ান ফড় রিতরা ঈভাদনয ফানড় ভাযা ০80০136 

ভাটিয যাস্তা ফড় রিতরা পূফ যাড়া  াঁিা যাস্তা 8 0 137 ফড় রিতরা যনদদয ফানড় 
ফড় রিতরা ভনে পুয যাস্তা খাটুযা 

ফাওড় খার ংরগ্ন 
ভাযা ০80০137 

ভাটিয যাস্তা ফড় রিতরা ভাদঠয  াঁিা যাস্তা 8 0 138 ফড় রিতরা যনদদয ফানড় মুক্তাযপুয রঘাল াড়া ভাযা ০80০138 

ভাটিয যাস্তা ডুমুযখারী  াঁিা যাস্তা 9 1988 143 ডুমুযখারী ফািায ঝাা ফািায ভাযা ০91988০143 

ভাটিয যাস্তা ডুমুযখারী র য়াতরা খাদরয যাস্তা 9 2007 144 ডুমুযখারী খাদর  ভাষ্টাদযয ফানড় র য়াতরা খার ভাযা ০92007০144 

ভাটিয যাস্তা ডুমুযখারী নিভ াড়া যাস্তা 9 1978 145 নরং ডুমুযখারী াদয রভাড়দরয ফানড় ভাযা ০91978০145 

ভাটিয যাস্তা ডুমুযখারী নিভ াড়া যাস্তা 9 1950 146 ডুমুযখারী াদয রভাড়দরয ফানড় ডুমুযখারী া া যাস্তা ভাযা ০91950০146 

ভাটিয যাস্তা ডুমুযখারী নফদরয যাস্তা 9 1988 147 দযায়ায ভওরানায ফানড় ডুমুয দ্দ নফর ভাযা ০91988০147 

ভাটিয যাস্তা ডুমুযখারী রভাড়র াড়া  াঁিা যাস্তা 9 1987 148 ডুমুযখারী া া যাস্তা দযায়ায ভওরানায ফানড় ভাযা ০91987০148 

ভাটিয যাস্তা রুাপুয ঘাদটয যাস্তা 9 2008 149 রুাপুয ঘাট পিদযয ফানড় ভাযা ০92008০149 

ভাটিয যাস্তা রুাপুয ঘাদটয যাস্তা 9 2009 150 রুাপুয অনাদযয ফানড় রুাস্পুয ঘাট দয় অবু ফিদযয ফানড় ভাযা ০92009০150 

ভাটিয যাস্তা রুাপুয নিভ াড়া যাস্তা 9 1979 151 রুাপুয নরং রুাপুয ররা িাভতরা ভাযা ০91979০151 

ভাটিয যাস্তা রুাপুয ভাদটয যাস্তা 9 2008 152 রুাপুয টিিায ফানড় রুাপুয ভাট ভাযা ০92008০152 

ভাটিয যাস্তা ডুমুযখারী  াঁিা যাস্তা ৯ 0 153 াদনপ দ্দযাদযয ফানড় রুাপুয নরং ভাযা ০৯0০153 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: া া আদটয নরং যাস্তা 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্ত যণ  ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা রেঁতুনরয়া নরং রযাড 1 2007 1 ভর রভাড় রেঁতুনরয়া রফরতরা াআ ০12007০1 

আদটয নরং যাস্তা তনরয নরং রযাড 1 0 5 অনাদযয ফানড় অতয ভাষ্টাদযয ফানড় াআ ০10০5 

আদটয নরং যাস্তা রগাভার ভদনপুয নরং রযাড 2 2006 17 রিায রভম্বাদযয রখত রগাভার ভদনপুয রল াআ ০22006০17 

আদটয নরং যাস্তা নযযনগয ভনিদ যাস্তা 2 2013 18 নযযনগয রুহুর রভাড় নযযনগয িাদভ ভনিদ াআ ০22013০18 

আদটয নরং যাস্তা নযযনগয নরং যাস্তা 2 2003 19 রিৌধুযী রভাড় নযযনগয পূফ যাড়া াআ ০22003০19 

আদটয নরং যাস্তা নযযনগয নরং যাস্তা 2 2005 20 নযযনগয প্রাথনভ  নফদ্যারয় নযযনগয িািানরয নব্রি াআ ০22005০20 

আদটয নরং যাস্তা নযযনগয া া যাস্তা 2 0 22 রেঁতুনরয়া নব্রি নযযনগয রিৌধুনযয রভাড় াআ ০20০22 



  

াতা-24 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্ত যণ  ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা এনাদয়তপুয ঈিযাড়া নরং যাস্তা 3 2012 32 এনাদয়তপুয রাদর রভাড় এনাদয়তপুয াদভ ফানড় াআ ০32012০32 

আদটয নরং যাস্তা ভদনপুয আদটয যাস্তা 4 1997 48 ভদনপুয িাযা ফটতরা রযিাঈদরয ফানড় াআ ০41997০48 

আদটয নরং যাস্তা ভদনপুয দনক্ষন াড়া আদটয যাস্তা 4 2004 49 ভদনপুয স্কুর াদফ  নিদফয ফানড় াআ ০42004০49 

আদটয নরং যাস্তা খাটুযা আদটয যাস্তা 5 2005 69 রভাদরভ রভম্বাদযয ফানড় ফনয অরীয ফানড় াআ ০52005০69 

আদটয নরং যাস্তা খাটুযা নরং রযাড 5 2004 70 াদভ গািীয রখত খাটুযায "ে" নভর াআ ০52004০70 

আদটয নরং যাস্তা মুক্তাযপুয স্কুর রযাড 6 2013 89 মুক্তাযপুয স্কুর া া রযাড প্রাআভাযী স্কুর াআ ০62013০89 

আদটয নরং যাস্তা াঁিদাতা নরং যাস্তা 7 2013 106 াঁিদাতা  ানরতরা াঁিদাতা অয়ুফ রভম্বাদযয ফানড় াআ ০72013০106 

আদটয নরং যাস্তা র ারা নরং যাস্তা 8 2013 118 র ারা তাভদয ফানড় র ারা িাদভ ভনিদ াআ ০82013০118 

আদটয নরং যাস্তা ডুমুযখারী রভাো াড়া যাস্তা 9 2013 139 ডুমুযখারী ভনিদদয ফানড় দযায়ায ভওরানায ফানড় াআ ০92013০139 

আদটয নরং যাস্তা রুাপুয আদটয যাস্তা 9 2011 140 রুাপুয া া যাস্তা রুা  ফয খানা াআ ০92011০140 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: রনযং রফাল্ড 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্ত যণ  ংখ্যা 

রনযং রফাল্ড যাস্তা খাঁ াড়া যাস্তা 4 2013 50 রভাদিদযয ফানড় ভন্টু খাঁ ফানড় াদনফ ০42013০50 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ভদনপুয রনযং রফাড য যাস্তা 4 2007 51 াভাদদয ফানড় দনক্ষন াড়া ভনিদ াদনফ ০42007০51 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ভদভপুয  দরি রযাড 4 2013 52 ভদনপুয ফািায ফাবুয নভর াদনফ ০42013০52 

রনযং রফাল্ড যাস্তা খাটুযা আদটয যাস্তা 5 2013 72 খাটুযা রিাড়া ভনিদ িব্বাদযয ফানড় াদনফ ০52013০72 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ভধুপুয নরং রযাড 5 2009 73 খাটুযা ফািায অনতয়াদযয ফানড় াদনফ ০52009০73 

রনযং রফাল্ড যাস্তা মুক্তাযপুয আদটয যাস্তা 6 2013 90 নয়ন রভাড় পন য াড়া িাদভ ভনিদ াদনফ ০62013০90 

রনযং রফাল্ড যাস্তা  াদয়ভদ ারা আদটয রযাড 6 0 94  াদয়ভ র ারা া া ভািায অনভদযয ফানড় াদনফ ০60০94 

রনযং রফাল্ড যাস্তা র ারা নরং যাস্তা 8 1999 120 ফড় রিতরা ফািায র ারা অঃ রনতদপয িনভ াদনফ ০81999০120 
 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: া া নি যাস্তা 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্ত যণ  ংখ্যা 

া া যাস্তা রেঁতুনরয়া া া যাস্তা 1 2005 2 "ে" নভর ফন্তপুয যিফ অরী ফানড় ানি ০12005০2 

া া যাস্তা তনর রেঁতুনরয়া া া যাস্তা 1 2003 3  দরি রভাড় ারফানড় াড় দয় রার নব্রি ানি ০12003০3 

া া যাস্তা এনাদয়তপুয নিভ াড়া দয় নবতদযয যাস্তা 3 2003 33  নফদযয ফানড় 
ফাওড় ধায দয় গ্রাদভয নবতয দয় 

নতুন ফািায 
ানি ০32003০33 

া া যাস্তা এনাদয়তপুয রঘারদখদা যাস্তা 3 0 35 এনাদয়তপুয রিয়াযম্যান রভাড় রঘারদখদা নব্রি ানি ০30০35 

া া যাস্তা এনাদয়তপুয রেঁতুনরয়া া া যাস্তা 3 0 36 এনাদয়তপুয নব্রি এনাদয়তপুয বাটা ানি ০30০36 

া া যাস্তা খাটুযা া া যাস্তা 5 2002 71 এনাদয়তপুয নব্রি  াদয়ভ র ারা েনভদযয পুকুয ানি ০52002০71 

া া যাস্তা মুক্তাযপুদযয স্কুর া া যাস্তা 6 0 92 
সুরতান রভাড় দয় মুক্তায পুয 

স্কুর 
রগায়ার ফানড় ানি ০60০92 

া া যাস্তা মুক্তাযপুয  াদয়ভ র ারা া া যাস্তা 6 0 93  াদয়ভ রখারা ফড় পুকুয সুরতান রভাড় ানি ০60০93 

া া যাস্তা রগায়ার ভাদদফপুয া া যাস্তা 7 2012 107 নযাজুদরয ফানড় রগায়ার ফানড় ফদদযয রদা ান ানি ০72012০107 

া া যাস্তা ফাঁ ড়া াযফািায া া যাস্তা 7 1996 108 াঁিদাতা নিয়ারুদরয রদা ান াযফািায নব্রদিয মুখ ানি ০71996০108 

া া যাস্তা ফড় রিতরা া া যাস্তা 8 2013 119 ফড় রিতরা অঃ গফুদযয িনভ 
ফড় রিতরা ফািাদয ািাাদনয 

রদা ান 
ানি ০82013০119 

া া যাস্তা ডুমুযখারী নিভ াড়া া া যাস্তা 9 2010 141 ডুমুযখারী ফািায ডুমুযখারী অদিদ এয ফানড় ানি ০92010০141 

া া যাস্তা ডুমুযখারী রুপুয া া যাস্তা 9 1996 142 র য়াতরা খার াঁিদাতা অনিি ডাঃ এয ফানড় ানি ০91996০142 



  

াতা-25 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ব্রীি /  ারবাট য ও ন্যান্য 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

 ারবাট য ১ নং ওয়াদড য ৩০ টি  ারবাট য অদে 1 0 4  াবা ০10০4 

 ারবাট য ২ নং ওয়াদড য ২০ টি  ারবাট য অদে 2 0 21  াবা ০20০21 

 ারবাট য ৩ নং ওয়াদড য ৪০ টি  ারবাট য অদে 3 0 34  াবা ০30০34 

 ারবাট য ৫ নং ওয়াদড য ৬০ টি  ারবাট য অদে 5 0 74  াবা ০50০74 

 ারবাট য ৬ নং ওয়াদড য ২০ টি  ারবাট য অদে 6 0 91  াবা ০60০91 

 ারবাট য ৭ নং ওয়াদড য ৫২ টি  ারবাট য অদে 7 0 110  াবা ০70০110 

 ারবাট য ৮ নং ওয়াদড য ৪২ টি  ারবাট য অদে 8 0 128  াবা ০80০128 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-26 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

 

 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-27 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: বফন 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1 তরী ইদগা ভয়দান 1 0  স্থানীয় িনগণ           

2 তরী গািী াড়া  ফযস্থান 1 0  স্থানীয় িনগণ           

3 তরী রভাো াড়া  ফযস্থান 1 0  স্থানীয় িনগণ           

4 রেঁতুনরয়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। টিদনয োঈনী, রুভ ৪ টি 1 0  য ায           

5 তরী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 1 0  য ায           

6 তরী ফািায 1 0  স্থানীয় িনগণ           

7 তরী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। টিদনয োঈনী, রুভ ৭ টি 1 1983  স্থানীয় িনগণ এফং 

য ায 

          

8 ভনিদ নবনি  নশু ও গন নক্ষা পাঈদন্ডন 1 2011  আরানভ  

পাঈদন্ডন 

          

9 রেঁতুনরয়া  ারী ভনিয 1 0  য ায           

10 রেঁতুনরয়া িাদভ ভনিদ 1 2010  কুদয়ত ংস্থা           

11 তরী পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 1 0  স্থানীয় িনগণ 2013 14000 য ায     

12 তরী পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 1 0  স্থানীয় িনগণ 2011 30000 য ায     

13 তরী নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 1 0  স্থানীয় িনগণ এফং 

য ায 

2012 14000 য ায     

14 তরী নফশ্বা িাদভ ভনিদ 1 0  স্থানীয় িনগণ 2013 30000 য ায     

15 তরী রভাড়র াড়া িাদভ ভনিদ 1 0  স্থানীয় িনগণ 2011 12000 য ায     

16 নযযনগয ইদগা ভয়দান 2 0  স্থানীয় িনগণ           

17 নযযনগয ভাদ্রাা ইদগা ভয়দান 2 0  স্থানীয় িনগণ           

18 নযযনগয নপ রভম্বাদযয ফানড়য াদ  ফযস্থান 2 0  য ায 2013   ৪০ নদন  ভ যসূিী     

19 রগাভার ভদনপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 2 2007  য ায           

20 নযযনগয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড ১ টি, রুভ 

৭ টি 

2 2000  য ায           

21 নযযনগয অরাজ্ব াদনপ অর দানখর ভাদ্রাা। টিনদড বফন ২ টি, 

রুভ ৭ টি 

2 0  স্থানীয় িনগণ এফং 

য ায 

          

22 রগাভার ভদনপুয দ্যগ যা ভনিয। টিনদড 2 0  স্থানীয় িনগণ           

23 নযযনগয  ারী ভনিয 2 0  য ায           

24 রগাভার ভদনপুয িাদভ ভনিদ। টিনদড 2 0  স্থানীয় িনগণ 2011 14000 য ায     

25 নযযনগয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 2 0  স্থানীয় িনগণ           

26 নযযনগয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 2 0  স্থানীয় িনগণ 2010 28000 য ায     

27 নযযনগয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 2 0  স্থানীয় িনগণ 2011 14000 য ায     

28 নযযনগয ভাঝাড়া িাদভ ভনিদ 2 0  স্থানীয় িনগণ 2010 28000 য ায     

29 এনাদয়তপুয ইদগা ভয়দান 3 0  স্থানীয় িনগণ           

30 নফদনাদ াটি ইদগা ভয়দান 3 0  স্থানীয় িনগণ           

31 এনাদয়তপুয  নভঈননটি নক্লনন । বফন ১ টি, রুভ ২ টি 3 1997  য ায           

32 এনাদয়তপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 3 1970  য ায           

33 এনাদয়তপুয ফািায 3 1990  স্থানীয় িনগণ           



  

াতা-28 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

34 এনাদয়তপুয গার য স্কুর। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৮ টি 3 1996  স্থানীয় িনগণ এফং 

য ায 

          

35 এনাদয়তপুয ানপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 3 0              

36 নফদনাদ াটি ানপনিয়া ভাদ্রাা। আদটয গাথুনী টিদনয োঈনী, রুভ ২ টি 3 2007  স্থানীয় িনগণ           

37 এনাদয়তপুয দনক্ষন াড়া াঞ্জাখানা। টিনদড 3 0  স্থানীয় িনগণ           

38 এনাদয়তপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 3 0  স্থানীয় িনগণ           

39 এনাদয়তপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 3 0  স্থানীয় িনগণ           

40 এনাদয়তপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 0  স্থানীয় িনগণ           

41 এনাদয়তপুয ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ 3 0  স্থানীয় িনগণ           

42 এনাদয়তপুয ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 0  স্থানীয় িনগণ           

43 নফদনাদ াটি িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 0  স্থানীয় িনগণ           

44 এনাদয়তপুয ফাওড় শ্মান ঘাট 3 0  স্থানীয় িনগণ           

45 ভদনপুয ইদগা ভয়দান 4 0  স্থানীয় িনগণ           

46 ভাতাফ নগয ইদগা ভয়দান 4 0  স্থানীয় িনগণ           

47 ঈিয াড়া  ফযস্থান 4 0  স্থানীয় িনগণ           

48 ভাতাফ  ফযস্থান 4 0              

49 ভদনপুয নিরনী নডগ্রী  দরি। ৩ তরা বফন ২ টি, টিনদড ১ টি 4 1995  স্থানীয় িনগণ এফং 

য ায 

          

50 ভদনপুয রাষ্ট নপ 4 0              

51 ভদনপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি 4 1960  য ায           

52 ভাতাফ নগয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 4 0  য ায           

53 ভদনপুয ফািায 4 1975              

54 ভদনপুয ঈচ্চ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি 4 1968  য ায এফং স্কুর 

পান্ড 

          

55 ভদনপুয দানখর ভাদ্রাা 4 1983  স্থানীয় িনগণ           

56 ভদনপুয  ারী ভনিয 4 0  স্থানীয় িনগণ           

57 ভদনপুয দূগ যা ভনিয 4 2008  স্থানীয় িনগণ           

58 ভদনপুয দনিন াড়া িাদভ ভনিদ 4 1997  স্থানীয় িনগণ           

59 ভদনপুয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 4 2003  স্থানীয় িনগণ           

60 ভদনপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 4 0  স্থানীয় িনগণ 2013  ১ টন গভ য ায     

61 ভাতাফ নগয িাদভ ভনিদ 4 0  স্থানীয় িনগণ           

62 ৮ নং নযযনগয আঈননয়ন নযলদ। ২ তরা বফন ১ টি, রুভ ১৪ টি 5 2004  য ায 2012 150000 য ায     

63 আঈননয়ন র্ভনভ নপ 5 0              

64 খাটুযা ফািায ইদগা ভয়দান 5 1998  স্থানীয় িনগণ           

65 খাটুযা রভাড়র াড়া ইদগা ভয়দান 5 0  স্থানীয় িনগণ           

66 ভধুপুয ইদগা ভয়দান 5 2000  স্থানীয় িনগণ           

67 খাটুযা পূফ য াড়া  ফযস্থান 5 0  স্থানীয় িনগণ           

68 খাটুযা নিভ াড়া  ফযস্থান 5 0  স্থানীয় িনগণ           

69 খাটুযা ভধ্যাড়া  ফযস্থান 5 0  স্থানীয় িনগণ           



  

াতা-29 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

70 নযযনগয আঈ ন নযফায ও নয ল্পনা র ন্দ্র 5 1983  য ায 2013 500000 য ায     

71 খাটুযা ভধুপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৬ টি 5 1946  য ায 2008   এর নি আ নড     

72 ভধুপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 5 1996  য ায           

73 খাটুযা ফািায 5 1980  স্থানীয় িনগণ           

74 খাটুযা ভধুপুয  াদয়ভদ ারা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৭ টি 5 1993  য ায           

75 খাটুযা পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 5 2000  স্থানীয় িনগণ 2001 13000 টি অয     

76 খাটুযা ফািায িাদভ ভনিদ 5 2012  স্থানীয় িনগণ এফং 

কুদয়ত ংস্থা 

2013 130000 স্থানীয় িনগণ     

77 খাটুযা রভাড়র াড়া িাদভ ভনিদ 5 0  স্থানীয় িনগণ 2012 13000 টি অয     

78 ভধুপুয িাদভ ভনিদ 5 0  স্থানীয় িনগণ 2013 15000 টি অয     

79  দাতাক্ষ নদীয আঈ ন নযলদদয াদ শ্মান ঘাট 5 0  স্থানীয় িনগণ           

80  াদয়ভদ ারা ইদগা ভয়দান 6 0  স্থানীয় িনগণ           

81  াদয়ভদ ারা ঈিয াড়া ইদগা ভয়দান 6 0  স্থানীয় িনগণ           

82 মুক্তাযপুয রঘাল াড়া ইদগা ভয়দান 6 0  স্থানীয় িনগণ           

83 মুক্তাযপুয পন য াড়া ইদগা ভয়দান 6 0  স্থানীয় িনগণ           

84 মুক্তাযপুয রভানাদখাা াড়া ইদগা ভয়দান 6 0  স্থানীয় িনগণ           

85 মুক্তাযপুয াটদখারা াড়া ইদগা ভয়দান 6 0  স্থানীয় িনগণ           

86  াদয়ভদ ারা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 1990  য ায এফং এর 

নি আ নড 

2013         

87 মুক্তাযপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড ১ টি রুভ ৪ 

টি 

6 1959  য ায এফং এর 

নি আ নড 

          

88 মুক্তায রগায়ারফানড় ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ২ টি, টিনদড ১ টি, রুভ 

১৪ টি 

6 1972  য ায এফং এর 

নি আ নড 

2013 14000 য ায     

89  াদয়ভদ ারা  ওনভ ভাদ্রাা 6 0  স্থানীয় িনগণ           

90  াদয়ভদ ারা ানপনিয়া ভাদ্রাা 6 2012  স্থানীয় িনগণ           

91  াদয়ভদ ারা  ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 6 0  স্থানীয় িনগণ           

92  াদয়ভদ ারা  দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 6 2003  কুদয়ত ংস্থা           

93 মুক্তাযপুয রঘাল াড়া িাদভ ভনিদ 6 0  স্থানীয় িনগণ           

94 মুক্তাযপুয নয়ন রভাড় িাভাত ঘয 6 2008  স্থানীয় িনগণ           

95 মুক্তাযপুয পন য াড়া িাদভ ভনিদ 6 2008  স্থানীয় িনগণ           

96 মুক্তাযপুয রভানাদখাা িাদভ ভনিদ 6 0  স্থানীয় িনগণ           

97 মুক্তাযপুয াটদখারা িাদভ ভনিদ 6 0  স্থানীয় িনগণ           

98 রগায়ারফানড় ইদগা ভয়দান 7 0  স্থানীয় িনগণ 2013   ৪০ নদন  ভ যসূিী     

99 াঁিদাতা ইদগা ভয়দান 7 0  স্থানীয় িনগণ 2009 14000 য ায     

100 ভাদদফপুয ইদগা ভয়দান 7 0  স্থানীয় িনগণ 2013   ৪০ নদন  ভ যসূিী     

101 রগায়ারফানড়  নভঈননটি নক্লনন  7 2005  য ায           

102 রগায়ারফানড় গািী াড়া রফয ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ 

টি, রুভ ৩ টি 

7 2005  স্থানীয় িনগণ           



  

াতা-30 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

103 াঁিদাতা ভাদদফপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি, 

রুভ ৬ টি 

7 1972  য ায           

104 াঁিদাতাাড় ফািায 7 1995  স্থানীয় িনগণ           

105 াঁিদাতা ভাদদফপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 7 2013  য ায           

106 রগায়ারফানড় কুযঅন নক্ষা ভাদ্রাা 7 2008  স্থানীয় িনগণ           

107 াঁিদাতা  ারী ভনিয। টিনদড 7 2000  স্থানীয় িনগণ 2013 14000 য ায     

108 রগায়ারফানড় গািী াড়া িাদভ ভনিদ 7 0  স্থানীয় িনগণ 2013 14000 য ায     

109 রগায়ারফানড় রদড় াড়া িাদভ ভনিদ 7 0  স্থানীয় িনগণ 2005 28000 য ায     

110 রগায়ারফানড় নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ 7 0  স্থানীয় িনগণ           

111 রগায়ারফানড় ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ 7 0  স্থানীয় িনগণ 2010 14000 য ায     

112 াঁিদাতা ঢানর াড়া িাদভ ভনিদ 7 0  স্থানীয় িনগণ           

113 াঁিদাতা পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 7 0  স্থানীয় িনগণ 2010 14000 য ায     

114 াঁিদাতা নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 7 2012  কুদয়ত ংস্থা 2012 14000 য ায     

115 াঁিদাতাাড় ফািায িাদভ ভনিদ। ২ তরা 7 1995  স্থানীয় িনগণ 2013 28000 য ায     

116 ভাদদফপুয ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 7 0  স্থানীয় িনগণ 2010 14000 য ায     

117 ভাদদফপুয দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 7 0  স্থানীয় িনগণ 2010 14000 য ায     

118 তািপুয নশু ও গন নক্ষা। 8 2003  আরানভ  

পাঈদন্ডন 

          

119 র ারা ইদগা ভয়দান 8 1990  স্থানীয় িনগণ           

120 তািপুয ইদগা ভয়দান 8 0  স্থানীয় িনগণ           

121 ফড় রিতরা নিভ াড়া ইদগা ভয়দান 8 1998  স্থানীয় িনগণ           

122 ফড় রিতরা দ্দযায াড়া ইদগা ভয়দান 8 1970  স্থানীয় িনগণ           

123 র ারা রভাড়র াড়া  ফযস্থান 8 0  স্থানীয় িনগণ           

124 তািপুয দনক্ষন রভাড়র াড়া  ফযস্থান 8 0  স্থানীয় িনগণ           

125 ফড় রিতরা দপাদায াড়া  ফযস্থান 8 0  স্থানীয় িনগণ           

126 র ারা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 8 1993  য ায           

127 তািপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 8 1992  য ায           

128 ফড় রিতরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৬ টি 8 1990  য ায           

129 তািপুয ফািায 8 0  স্থানীয় িনগণ           

130 ফড় রিতরা ফািায 8 1985  স্থানীয় িনগণ           

131 তািপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড ১ টি 8 0  স্থানীয় িনগণ এফং 

য ায 

          

132 ফড় রিতরা র ারা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, টিদনয োঈনী, রুভ ৬ টি 8 1998  স্থানীয় িনগণ           

133 র ারা িাদভ ভনিদ 8 1975  স্থানীয় িনগণ           

134 তািপুয ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 8 0  স্থানীয় িনগণ           

135 তািপুয দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 8 0  স্থানীয় িনগণ           

136 তািপুয দ্দযায াড়া িাদভ ভনিদ 8 0  স্থানীয় িনগণ           

137 ফড় রিতরা পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 8 1970  স্থানীয় িনগণ           

138 ফড় রিতরা নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 8 1981  স্থানীয় িনগণ           



  

াতা-31 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

139 ডুমুযখারী ইদগা ভয়দান 9 0  স্থানীয় িনগণ           

140 রুা পুয ইদগা ভয়দান 9 0  স্থানীয় িনগণ           

141 ডুমুযখারী গাননয ফাগ  ফযস্থান 9 0  স্থানীয় িনগণ           

142 রুাপুয ফড়  ফযস্থান 9 0  স্থানীয় িনগণ           

143 ডুমুযখারী রাষ্ট নপ 9 1999  য ায           

144 ডুমুযখারী  নভঈননটি নক্লনন  রন্টায। ২ তরা বফন ১ টি, রুভ ২ টি 9 1990  য ায           

145 ডুমুযখারী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 9 1955  য ায           

146 রুা পুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি টিদনয োঈনী, রুভ ৪ টি 9 1990  স্থানীয় িনগণ           

147 রুাপুয এডা স্কুর। টানর রট বফন ৩ টি, রুভ ৪ টি 9 1999  স্থানীয় িনগণ           

148 ডুমুযখারী ফািায 9 0  স্থানীয় িনগণ           

149 ডুমুযখারী নিরনী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৮ টি 9 1983  য ায           

150 ডুমুযখারী দানখর ভাদ্রাা।  টিনদড বফন ২ টি, রুভ ৮ টি 9 1955  স্থানীয় িনগণ           

151 রুাপুয রপায াননয়া ভাদ্রাা। টানরয োঈনী বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 9 2000  স্থানীয় িনগণ           

152 ডুমুযখারী  ারী ভনিয। টিনদড 9 0  স্থানীয় িনগণ 2012 14000 য ায     

153 ডুমুযখারী দূগ যা পূিা ভনিয 9 0  স্থানীয় িনগণ 2013 28000 য ায     

154 ডুমুযখারী রদড়াড়া াঞ্জাখানা ভনিদ 9 0  স্থানীয় িনগণ 2012 14000 য ায     

155 ডুমুযখারী নিভ াড়া াঞ্জাখানা ভনিদ 9 0  স্থানীয় িনগণ           

156 ডুমুযখারী ফািায িাদভ ভনিদ 9 0  স্থানীয় িনগণ 2005 14000 য ায     

157 ডুমুযখারী ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ 9 0  স্থানীয় িনগণ 2008 14000 য ায     

158 ডুমুযখারী রভাো াড়া িাদভ ভনিদ 9 0  স্থানীয় িনগণ 2009 14000 য ায     

159 ডুমুযখারী রভাড়র াড়া িাদভ ভনিদ 9 0  স্থানীয় িনগণ 2010 14000 য ায     

160 রুা পুয িাদভ ভনিদ 9 0  স্থানীয় িনগণ 2007 14000 য ায     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-32 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: অফাফত্র 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

১ ষ্টীদরয অরভাযী 0 2004   য ায           

২ ষ্টীদরয অরভাযী 0 2008   য ায           

৩ ষ্টীদরয অরভাযী 0 2008   য ায           

৪ ষ্টীদরয অরভাযী 0 2004   য ায           

৫ ষ্টীদরয অরভাযী 0 2004   য ায           

৬ আঈ ন এ PROLINK 0 2013   এর নি এ ন           

৭ নডনিটার  যাদভযা SAMSUNG 0 2013   এর নি এ ন           

৮  নম্পঈটায ন -রফাড য 0 2004   য ায           

৯ ভননটয LCD SAMSUNG 0 2013   এর নি এ ন           

১০  নম্পঈটায ভাঈ 0 2004   য ায           

১১ রনোআব 0 2013   এর নি এ ন           

১২ রনোআব 0 2013   এর নি এ ন           

১৩  নম্পঈটায রডক্সট 0 2004   য ায           

১৪ ল্যাট DELL 0 2013   এর নি এ ন           

১৫ ল্যাট DELL 0 2013   এর নি এ ন           

১৬ ল্যাট DELL 0 2011   য ায           

১৭ ভদডভ ROBI 0 2013   এর নি এ ন           

১৮ রিয়ায নযবনরং 0 2004   য ায           

১৯ ষ্টীদরয রিয়ায 0 0   এর নি এ ন           

২০ ষ্টীদরয রিয়ায 0 0   এর নি এ ন           

২১ ষ্টীদরয রিয়ায 0 0   এর নি এ ন           

২২ ষ্টীদরয রিয়ায 0 0   এর নি এ ন           

২৩ ষ্টীদরয রিয়ায 0 0   এর নি এ ন           

২৪ ষ্টীদরয রিয়ায 0 0   এর নি এ ন           

২৫ ষ্টীদরয রিয়ায 0 0   এর নি এ ন           

২৬ ষ্টীদরয রিয়ায 0 0   এর নি এ ন           

২৭ ষ্টীদরয রিয়ায 0 0   এর নি এ ন           

২৮ ষ্টীদরয রিয়ায 0 0   এর নি এ ন           

২৯ ষ্টীদরয রিয়ায 0 0   এর নি এ ন           

৩০ াতর ষ্টীর ও গনদয রিয়ায 0 0   এর নি এ ন           

৩১ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৩২ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৩৩ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৩৪ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৩৫ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৩৬ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৩৭ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৩৮ াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0   য ায           



  

াতা-33 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

৩৯ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৪০ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৪১ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৪২ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৪৩ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৪৪ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৪৫ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৪৬ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৪৭ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৪৮ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৪৯ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৫০ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৫১ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৫২ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৫৩ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৫৪ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৫৫ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৫৬ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৫৭ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৫৮ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৫৯ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৬০ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৬১ ষ্টীদরয রিয়ায 0 2004   য ায           

৬২ রিয়ায 0 2013   এর নি এ ন           

৬৩ রিয়ায 0 2013   এর নি এ ন           

৬৪ রিয়ায 0 2013   এর নি এ ন           

৬৫ রিয়ায 0 2013   এর নি এ ন           

৬৬ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2013   এর নি এ ন           

৬৭ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2013   এর নি এ ন           

৬৮ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004   য ায           

৬৯ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004   য ায           

৭০ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004   য ায           

৭১ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004   য ায           

৭২ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004   য ায           

৭৩ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004   য ায           

৭৪ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004   য ায           

৭৫ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004   য ায           

৭৬ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004   য ায           

৭৭ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004   য ায           



  

াতা-34 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

৭৮ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0   য ায           

৭৯ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0   য ায           

৮০  াদঠয রিয়ায 0 0   য ায           

৮১  াদঠয রিয়ায 0 0   য ায           

৮২  াদঠয রিয়ায 0 0   য ায           

৮৩ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004   য ায           

৮৪ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004   য ায           

৮৫ াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 2004   য ায           

৮৬ 8 নং নযযনগয আঈননয়ন নযলদদয িনভয নযভাণ ৫০ ত  0 1967   নুদান            

৮৭ রটনফর (এনক্সন ঈটিব) 0 2013   এর নি এ ন           

৮৮ রটনফর (এনক্সন ঈটিব) 0 2013   এর নি এ ন           

৮৯ রটনফর (এনক্সন ঈটিব) 0 2013   এর নি এ ন           

৯০  াদঠয রটনফর 0 2013   এর নি এ ন           

৯১ রটনফর 0 2004   য ায           

৯২  াদঠয রটনফর 0 1988   য ায           

৯৩  াদঠয রটনফর 0 1988   য ায           

৯৪  াদঠয রটনফর 0 1988   য ায           

৯৫  াদঠয রটনফর 0 2004   য ায           

৯৬ রোট  াদঠয রটনফর 0 2004   য ায           

৯৭ রোট  াদঠয রটনফর 0 2004   য ায           

৯৮  া/ ননযি 0 2008 ৩০০০ আঈ ন           

৯৯  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১০০  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১০১  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১০২  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১০৩  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১০৪  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১০৫  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১০৬  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১০৭  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১০৮  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১০৯  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১১০  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১১১  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১১২  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১১৩  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১১৪  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১১৫  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১১৬  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           



  

াতা-35 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

১১৭  া/ ননযি 0 2008   আঈ ন           

১১৮ নপ্রন্টায াদা াদরা 0 2013   এর নি এ ন           

১১৯ নপ্রন্টায SAMSUNG ররিায  ারায 0 2013   এর নি এ ন           

১২০ প্রদিক্টয VIVETEK 0 2013   এর নি এ ন           

১২১ প্রদিক্টয নিন 0 2013   এর নি এ ন           

১২২ ননরংপযান (ন্যানার টঙ্গী) 0 2013   এর নি এ ন           

১২৩ ননরংপযান (ন্যানার টঙ্গী) 0 0   এর নি এ ন           

১২৪ ননরংপযান (ন্যানার টঙ্গী) 0 2004   য ায           

১২৫ ননরংপযান (ন্যানার টঙ্গী) 0 2004   য ায           

১২৬ ননরংপযান (ন্যানার টঙ্গী) 0 2008 ১৭০০ য ায           

১২৭ ননরংপযান (ন্যানার টঙ্গী) 0 2004   য ায           

১২৮ ননরংপযান (ন্যানার টঙ্গী) 0 2004   য ায           

১২৯ ৮ নং নযযনগয আঈ ন। ২ তরা বফন, রুভ ১৪ টি 0 2004               

১৩০ স্ক্যানায CANON 0 2013   এর নি এ ন           

১৩১ রড রপান 0 2013   এর নি এ ন           

১৩২ ররপ ষ্টীদরয 0 2008   য ায           

১৩৩ ররপ  াদঠয 0 2004   য ায           

১৩৪ ররপ  াদঠয 0 2004   য ায           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-36 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ :  নরকূ 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1 ১ নং ওয়াদড য প্রায় ২১০ টি গবীয নরকূ অদে  1 0              

2 রেঁতুনরয়া রভানভন গািীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2006  য ায           

3 রেঁতুনরয়া ভন্টু ডাক্তাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2006  য ায           

4 তরীয অতয ভাষ্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2010  ব্র্যা            

5 তরীয অরভ দ্দযাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2010  ব্র্যা            

6 তরীয ািাান দ্দযাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2008  ব্র্যা            

7 তরীয ননদ্দ  গািীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2005  য ায           

8 ১ নং ওয়াদড য প্রায় ৫০ টি রি াম্প অদে  1 0              

9 ১ নং ওয়াদড য প্রায় ১৫০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে  1 0              

10 ২ নং ওয়াদড য প্রায় ৪০০ টি গবীয নরকূ অদে  2 0              

11 রগাভার ভদনপুয অনাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 0  য ায           

12 নযযনগয গননয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 0  ব্যনক্তগত           

13 নযযনগয িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 2 0  য ায           

14 নযযনগয পূফ য াড়া িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 2 0  য ায           

15 নযযনগয াাদদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 0  য ায           

16 ২ নং ওয়াদড য প্রায় ১৫০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে  2 0              

17 ৩ নং ওয়াদড য প্রায় ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদে  3 0              

18 এনাদয়তপুয িহুরুর রভম্বাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2003  য ায           

19 এনাদয়তপুয প্রাআভাযী স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 3 2007  য ায 2012   স্কুর  র্তযক্ষ     

20 এনাদয়তপুয ফানয  রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 0  য ায           

21 এনাদয়তপুয নরয়া ত ভাষ্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 0  য ায           

22 এনাদয়তপুয াজ্জাত ভাষ্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2008  য ায           

23 এনাদয়তপুয ানাঈো ভাষ্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2006  য ায           

24 এনাদয়তপুয মযত রভম্বাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2005  য ায           

25 নফদনাদ াটি যআিঈনদ্দদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2002  য ায           

26 ৩ নং ওয়াদড য প্রায় ১০০ টি রি াম্প অদে  3 0              

27 ৩ নং ওয়াদড য প্রায় ৩৮০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে  3 0              

28 ৪ নং ওয়াদড য প্রায় ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদে  4 0              

29 অবুর রাদদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2002  য ায           

30 দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 4 0              

31 নপ্রনিার নপকুর আরাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 1994  য ায           

32 নফদ্যয কুভায যাদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2009  য ায           

33 ভদপুয ভাধ্যনভ  ও প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 4 2004  য ায           

34 ৪ নং ওয়াদড য প্রায় ১১০ টি রি াম্প অদে  4 0              

35 ৪ নং ওয়াদড য প্রায় ৩২০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে  4 0              

36 ৫ নং ওয়াদড য প্রায় ৩২০ টি গবীয নরকূ অদে  5 0              

37 খাটুযা  ারাভ রভাড়দরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2013  য ায           

38 খাটুযা ফািাদয ১ টি গবীয নরকূ 5 1996  য ায           



  

াতা-37 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

39 খাটুযা নরয়া ত রভাড়দরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2013  এর নি এ ন           

40 খাটুযা শুকুয রভাড়দরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 1998  ব্যনক্তগত           

41 খাটুযা াদদ  খারানয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2004  য ায           

42 খাটুযা ননদ্দ  খারানয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2006  ব্যনক্তগত           

43 ভধুপুয অনিজুয ভাষ্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2003              

44 ভধুপুয িয়নার রভম্বাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 1998  য ায           

45 ভধুপুয াভছুয ভাষ্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2009  আঈ ন           

46 ভধুপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 5 2013  য ায           

47 ৫ নং ওয়াদড য প্রায় ৫০ টি রি াম্প অদে  5 0              

48 ৫ নং ওয়াদড য প্রায়  ৩১০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে 5 0              

49 ৬ নং ওয়াদড য প্রায় ৫২০ টি গবীয নরকূ অদে  6 0              

50  াদয়ভদ ারা ঈিয াড়া নভয এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2005  য ায           

51  াদয়ভদ ারা ািাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2007  য ায           

52 মুক্তাযপুয ফািাদযয স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 6 0  য ায           

53 মুক্তাযপুয ভযভ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2002  য ায           

54 মুক্তাযপুয িযত রভম্বাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2013  য ায           

55 ৬ নং ওয়াদড য প্রায় ৪১০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে  6 0              

56 ৭ নং ওয়াদড য প্রায় ৩০০ টি গবীয নরকূ অদে  7 0              

57 রগায়ার ফানড় গািী াড়া ভনিদদয াদ ১ টি গবীয নরকূ 7 0  য ায           

58 াঁিদাতা ইদগা ভয়দাদন ১ টি গবীয নরকূ 7 2000  য ায           

59 াঁিদাতা রদড় াড়ায় ১ টি গবীয নরকূ 7 2001  আরাভী নযনরপ           

60 াঁিদাতা ফিদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013  য ায           

61 াঁিদাতা স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 7 2012  য ায           

62 ভাদদফপুয অবুর আরাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2010  য ায           

63 ৭ নং ওয়াদড য প্রায় ১২০ টি রি াম্প অদে  7 0              

64 ৭ নং ওয়াদড য প্রায় ২১০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে  7 0              

65 ৮ নং ওয়াদড য প্রায় ৪১০ টি গবীয নরকূ অদে  8 0              

66 র ারা েদফদা অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2004  য ায           

67 র ারা নরয়া ত এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2009  য ায           

68 তািপুয গািী নপদযাদিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 0  য ায           

69 তািপুয িাভাদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2009  ব্র্যা            

70 তািপুয তফদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2008  য ায           

71 ফড় রিতরা অপায দ্দযায এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 1999  য ায           

72 ফড় রিতরা নুয অরী রভাড়র এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2013  ব্র্যা            

73 ফড় রিতরা ভাষ্টায অব্দুয যঈ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2013  এর নি এ ন           

74 ফড় রিতরা রাদন রভম্বায এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2012  য ায           

75 ৮ নং ওয়াদড য প্রায় ৭৫ টি রি াম্প অদে 8 0              

76 ৮ নং ওয়াদড য প্রায় ৩০০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে  8 0              

77 ৯ নং ওয়াদড য প্রায় ৪৫০ টি গবীয নরকূ অদে  9 0              



  

াতা-38 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

78 ডুমুযখারী নক্লননদ  ১ টি গবীয নরকূ 9 2005  য ায           

79 ডুমুযখারী দানখর ভাদ্রাায় ১ টি গবীয নরকূ 9 2010  য ায           

80 ডুমুযখারী নিভ াড়া িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 9 2005  য ায           

81 ডুমুযখারী রভাো াড়া িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 9 2007  য ায           

82 ডুমুযখারী ীদ্যো এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2009  য ায           

83 ডুমুযখারী দযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2008  ব্র্যা            

84 ডুমুযখারী ননদ্দদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2004  য ায           

85 রুাপুয ফাঁতরায় ১ টি গবীয নরকূ 9 2009  য ায           

86 ৯ নং ওয়াদড য প্রায় ৬০ টি রি াম্প অদে  9 0              

87 ৯ নং ওয়াদড য প্রায় ৬০০ টি স্যাননটানয ররনিন অদে  9 0              

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ :  যাস্তা 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

1 রেঁতুনরয়া নরং রযাড 1 2007   য ায ভর রভাড় রেঁতুনরয়া রফরতরা .১ ন নভ             

2 রেঁতুনরয়া া া যাস্তা 1 2005   য ায "ে" নভর ফন্তপুয যিফ অরী 

ফানড় 

১.৫ ন নভ             

3 তনর রেঁতুনরয়া া া যাস্তা 1 2003   এর নি আ নড  দরি রভাড় ারফানড় াড় দয় 

রার নব্রি  

২ ন নভ             

4 ১ নং ওয়াদড য ৩০ টি  ারবাট য 

অদে 

1 0                       

5 তনরয নরং রযাড 1 0   য ায অনাদযয ফানড় অতয ভাষ্টাদযয ফানড় ১.২ ন নভ             

6 রেঁতুনরয়া  াঁিা যাস্তা 1 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী রভাাযদপয ফানড় ভনয়াদযয ফানড় ১ ন নভ             

7 রেঁতুনরয়া  াঁিা যাস্তা 1 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী ভন্টু ডাক্তাদযয ফানড় রদদফন ভাষ্টাদযয ফানড় .৫ ন নভ             

8 রেঁতুনরয়া ভাদঠয যাস্তা 1 0     রেঁতুনরয়া ার ফানড় এনাদয়তপুয খার  ১.৫ ন নভ             

9 রেঁতুনরয়া ভাদঠয যাস্তা 1 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী রেঁতুনরয়া 

ভজুভদাদযয রভাড় 

নযযনগয ভাদঠয 

নব্রি  

.৮ ন নভ             

10 তনরয ঈিযাড়া  াঁিা যাস্তা 1 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী তনরয ভনিদ ভনয়াদযয ফানড় ১.৫ ন নভ             

11 তনরয গািী াড়া  াঁিা যাস্তা 1 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী তনরয নফশ্বা াড়া 

যনপদ য ফানড় 

এদ ব্বায এয ফানড় ১.৬ ন নভ             

12 তনরয গািী পূফ যাড়া যাস্তা 1 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী রযভদতয ফানড় ফিদযয ফানড় ১.১ ন নভ             

13 তনরয প্রাআভাযী  াঁিা যাস্তা 1 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী াদফ অরীয  ফয সুকুয দ্দযায ফানড়  .৯ ন নভ             

14 তনরয নিভ াড়া যাস্তা 1 0     তনরয ফািায নদডয যাস্তা  ১.৫ ন নভ             

15 তনরয রফড়ী যাস্তা 1 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী নযভর ডাক্তায ফানড় ভন্টু ডাক্তাদযয ফানড় ২.৫ ন নভ             

16 তনরয ভন্ডর াড়া  াঁিা যাস্তা 1 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী গফুদযয ফানড় আিাদযয ফানড় .৫ ন নভ             

17 রগাভার ভদনপুয নরং রযাড 2 2006   এর নি এ ন রিায রভম্বাদযয 

রখত 

রগাভার ভদনপুয রল ২০০ ফুট             



  

াতা-39 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

18 নযযনগয ভনিদ যাস্তা 2 2013   এর নি এ ন নযযনগয রুহুর 

রভাড় 

নযযনগয িাদভ 

ভনিদ 

২২০ ফুট             

19 নযযনগয নরং যাস্তা 2 2003   ব্র্যা  রিৌধুযী রভাড় নযযনগয পূফ যাড়া  ১.১ ন নভ             

20 নযযনগয নরং যাস্তা 2 2005   এর নি এ ন নযযনগয প্রাথনভ  

নফদ্যারয় 

নযযনগয িািানরয 

নব্রি 

২০০ ফুট             

21 ২ নং ওয়াদড য ২০ টি  ারবাট য 

অদে 

2 0                       

22 নযযনগয া া যাস্তা 2 0   য ায রেঁতুনরয়া নব্রি নযযনগয রিৌধুনযয 

রভাড়   

১.৫ ন নভ             

23 রগাভার ভদনপুদযয  াঁিা যাস্তা 2 0     রগাভার ভদনপুয 

নরং 

রগাভার ভদনপুয স্কুর ৩.২ ন নভ             

24 রগাভার ভদনপুদযয ফাওড় যাস্তা 2 0     রগাাভার ভদনপুয 

আা  এয ফানড় 

নযযনগয তারতরা 

রভাড় 

১.৪ ন নভ             

25 রগাভার ভদনপুদযয মুনিদা যাস্তা 2 0     রগাাভার ভদনপুয 

মুনিদা 

রগাভার ভদনপুদযয 

নবতয 

২.২ ন নভ             

26 নযযনগয  াঁিা যাস্তা 2 0     নযযনগয ভনিদদয 

রখত 

নযযনগয নপকুর 

রভম্বাদযয ফানড়য া 

নদদয় রগাভার 

ভদনপুয 

৪.২ ন নভ             

27 নযযনগয পূফ যাড়া যাস্তা 2 0     নযযনগয প্রাথনভ  

নফদ্যারয় 

নযযনগয পূফ যাড়া 

িাদভ ভদনিদ 

১.৫ ন নভ             

28 নযযনগয নিভ াড়া যাস্তা 2 0     এনাদয়তপুয ফািায নযযনগয স্কুর ২.৮ ন নভ             

29 নযযনগয নিভ াড়ায যাস্তা 2 0     নযযনগয নরং নযযনগয ররনন্ট 

রন্টায 

১.৫ ন নভ             

30 নযযনগয ফাওড় ািা যাস্তা 2 0     নযযনযযনগয 

ররনন্ট রন্টায 

নযযনগয ফাওড় ১.১ ন নভ             

31 নযযনগয ভাদ্রাা যাস্তা 2 0     নযযনগয ভাদ্রাা নযযনগয ফদদযয 

ফানড় 

১ ন নভ             

32 এনাদয়তপুয ঈিযাড়া নরং যাস্তা 3 2012   য ায এনাদয়তপুয রাদর 

রভাড় 

এনাদয়তপুয াদভ 

ফানড় 

৪০০ ফুট             

33 এনাদয়তপুয নিভ াড়া দয় 

নবতদযয যাস্তা 

3 2003   য ায  নফদযয ফানড় ফাওড় ধায দয় গ্রাদভয 

নবতয দয় নতুন 

ফািায  

৩ ন নভ             

34 ৩ নং ওয়াদড য ৪০ টি  ারবাট য 

অদে 

3 0                       

35 এনাদয়তপুয রঘারদখদা যাস্তা 3 0   য ায রিয়াযম্যান রভাড় রঘারদখদা নব্রি  ২.৮ ন নভ             

36 এনাদয়তপুয রেঁতুনরয়া া া যাস্তা 3 0   য ায এনাদয়তপুয নব্রি এনাদয়তপুয বাটা  ১.৪ ন নভ             

37 এনাদয়তপুয  াঁিা যাস্তা 3 0     এনাদয়তপুয ননদ্দ  

গািীয ফানড় 

ফাওয  ৬০০ ফুট             



  

াতা-40 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

38 এনাদয়তপুয খাদরয যাস্তা 3 0     নভিানুদযয ফানড় নত্রভননী খার  ১ ন নভ             

39 এনাদয়তপুয গ্রাদভয নবতয  াঁিা 

যাস্তা 

3 0     এনাদয়তপুয রাদর 

রভাড় 

এনাদয়তপুয গ্রাদভয 

নবতয নদদয় নত্রভননী 

যাস্তায় রল 

৩.১ ন নভ             

40 এনাদয়তপুয দনক্ষন াড়া যাস্তা 3 0     এনাদয়তপুয 

ভদপদিয ফানড় 

শ্মান দয় নত্রভননী 

রভাড় 

২.১ ন নভ             

41 এনাদয়তপুয দনক্ষন াড়া  াঁিা 

যাস্তা 

3 0     এনাদয়তপুয 

নিরুদরয ফানড় 

ফাওড় দয় 

নফদনাদ াঠি  

২.৪ ন নভ             

42 এনাদয়তপুয নিভ াড়া নরং 

যাস্তা 

3 0     নভিানুয ডাক্তাদযয 

ফানড় 

গ্রাদভয নবতয দয় 

ফাওড়  

১.২ ন নভ             

43 এনাদয়তপুয ভাদঝয াড়া  াঁিা 

যাস্তা 

3 0     রভাতদরফ এয ফানড় ভনিদদয ফানড়  ১.১ ন নভ             

44 এনাদয়তপুয স্কুর াড়া  াঁিা যাস্তা 3 0     ফানযদ য ফানড় এনাদয়ত পুয দীন 

অরীয ফানড়  

.৯ ন নভ             

45 নফদনাদ াঠি ফাওড় যাস্তা 3 0     নফদনাদ াঠি মুনসুয 

এয ফানড় 

এনাদয়তপুয ফাওড়  ১.২ ন নভ             

46 নফদনাদ াঠি ভাদঠয যাস্তা 3 0     নফদনাদ াঠি 

রভাদরভ ডাঃ ফানড় 

রঘারদখদা পুযাদনা 

ফািায 

২ ন নভ             

47 নফদনাদ াঠিয  াঁিা যাস্তা 3 0     নত্রভননী যাস্তা নফদনাদ াঠি গ্রাদভয 

নবতয নদদয় ি ারা 

রল 

২.৪ ন নভ             

48 ভদনপুয আদটয যাস্তা 4 1997   য ায ভদনপুয িাযা 

ফটতরা 

রযিাঈদরয ফানড়  ২.৭ ন নভ             

49 ভদনপুয দনক্ষন াড়া আদটয যাস্তা 4 2004   য ায ভদনপুয স্কুর াদফ  নিদফয ফানড় ১.৬ ন নভ 2010           

50 খাঁ াড়া যাস্তা 4 2013   য ায রভাদিদযয ফানড় ভন্টু খাঁ ফানড়  ১৫০ ফুট             

51 ভদনপুয রনযং রফাড য যাস্তা 4 2007   স্থানীয় িনগণ াভাদদয ফানড় দনক্ষন াড়া ভনিদ ৫০০ ফুট             

52 ভদভপুয  দরি রযাড 4 2013   য ায ভদনপুয ফািায  ফাবুয নভর  ১৫০ ফুট             

53 ভদনপুয আদটয যাস্তা 4 2011   য ায  ফয স্থান ভাদ্রাা  ৪২০ ফুট             

54 নিভ ভনিদ  াঁিা যাস্তা 4 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী ভাদ্রাায আদটয মুখ নিভ াড়া িাদভ 

ভনিদ 

.৩ ন নভ             

55 ভদনপুয আদটয মুখ 4 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী ভদনপুয আদটয মুখ শু নতয ফানড় .৬ ন নভ             

56 ভদনপুয ঈিযাড়া  াঁিা যাস্তা 4 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী ভদনপুয ইদগা যাজ্জা  ভাষ্টাদযয 

ফাগান 

৩ ন নভ             

57 ভদনপুয  াভায পুকুয যাস্তা 4 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী ভদনপুয স্কুর  নীরযতদনয রডাফা  ২.১ ন নভ             

58 ভদনপুয খা াড়া  াঁিা যাস্তা 4 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী জুব্বায গািীয ফানড় নরডুফ নফর  ২ ন নভ             

59 ভদনপুয দনক্ষণ াড়া ভাদঠয যাস্তা 4 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী াদফ  নিদফয ফানড়  রক্ষীদঘার নব্রি  ১ ন নভ             

60 ভদনপুয পূফ যাড়া  াঁিা যাস্তা 4 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী আিায রভািাদরফ 

ফানড়  

রুহুর অনভদনয ফানড়  .৯ ন নভ             



  

াতা-41 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

61 ভদনপুয পূফ যাড়া যাস্তা 4 0     ভদপদিয ফানড়  রভাফাযদ য দয় িান 

অরীয ফানড়  

৬০০ ফুট             

62 ভদভপুয  দরি রযাড 4 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী ফাবুয নভর  দরি নদিয যাস্তা ১.১ ন নভ             

63 ভদভপুয  দরি রযাড 4 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী াআফুর ডাক্তাদযয 

ফানড়  

ওয়াদিদ দ্দযাদযয 

ফানড়  

.৪ ন নভ             

64 ভদভপুয নিভ াড়ায ননদিয 

 াঁিা যাস্তা 

4 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী রভাফায  ািীয 

ফানড়  

ওয়াদিদ দ্দযায এয 

ফানড়  

২ ন নভ             

65 ভাতাফনগয  াঁিা যাস্তা 4 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী  দভতরায খার ফাফলু ভাষ্টাদযয ফানড়  ৩.২ ন নভ             

66 ভাতাফনগয ভাটিয যাস্তা 4 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী যদফয ফানড়  াযাদনয  ফয  .৬ ন নভ             

67 ভাতাফনগয ভদনপুদযয  াঁিা 

যাস্তা 

4 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী ভাষ্টাদযয িাভ তরা  যাজ্জাদ য ফাগান  ১.১ ন নভ             

68 ভাতাফনগয নন্দু াড়া যাস্তা 4 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী নন্দু াড়া  যাভগদঞ্জয রভাড়  .৪ ন নভ             

69 খাটুযা আদটয যাস্তা 5 2005   য ায রভাদরভ রভম্বাদযয 

ফানড়  

ফনয অরীয ফানড়  ৬০০ ফুট             

70 খাটুযা নরং রযাড 5 2004   য ায াদভ গািীয রখত  খাটুযায "ে" নভর  ১ ন নভ             

71 খাটুযা া া যাস্তা 5 2002   য ায এনাদয়তপুয নব্রি  াদয়ভ র ারা েনভদযয 

পুকুয 

২.৫ ন নভ             

72 খাটুযা আদটয যাস্তা 5 2013   য ায খাটুযা রিাড়া 

ভনিদ  

িব্বাদযয ফানড় ৩০০০ ফুট             

73 ভধুপুয নরং রযাড 5 2009   য ায খাটুযা ফািায অনতয়াদযয ফানড়  ১.৬ ন নভ             

74 ৫ নং ওয়াদড য ৬০ টি  ারবাট য 

অদে 

5 0                       

75 খাটুযা পূফ যাড়া  াঁিা যাস্তা 5 0     নওয়াফ অরীয ফানড়  খাটুযা া া রল .৪ ন নভ             

76 খাটুযা পূফ যাড়া  াঁিা যাস্তা 5 0     যনফঈদরয ফানড়  াদদভয ফানড়  .২ ন নভ             

77 খাটুযা নিভ াড়া  াঁিা যাস্তা 5 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী খাটুযা রিাড়া 

ভনিদ  

ভাতাফনগদযয  ানদয 

রভাড়দরয ফাগান  

২.১ ন নভ             

78 খাটুযা নিভ াড়া  াঁিা যাস্তা 5 0     খাদরদ য ফানড়  ভদনপুদযয ঘাট রল ১ ন নভ             

79 খাটুযা ভধ্যাড়া  াঁিা যাস্তা 5 0     খাটুযা রিাড়া 

ভনিদ  

খাটুযা া া যাস্তা রল .৬ ন নভ             

80 ভধুপুদযয গ্রাদভয যাস্তা 5 0     াযদফয িনভ নুয রভাািাদদয িনভ  ৪০০ ফুট             

81 ভধুপুদযয ঘাদটয যাস্তা 5 0     আভাআদরয ফানড়  াভসুয ভাষ্টাদযয ফানড়  ৪০০ ফুট             

82 ভধুপুদযয দনক্ষন  াদয়ভ র ারা 

 াঁিা যাস্তা 

5 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী ািাদযয ফানড়  নরয়া দতয ফানড়  ২.৯ ন নভ             

83 ভধুপুদযয দনক্ষন াড়া  াঁিা যাস্তা 5 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী দরভাদনয ফানড়  াআজুর রখ এয ফানড়  ১ ন নভ             

84 ভধুপুদযয ভাদঝয াড়া  াঁিা যাস্তা 5 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী যাজ্জা  এয ফানড়  ফাওড়  ৪০০ ফুট             

85 ভধুপুদযয ভাদঝয াড়া ভাদঠয 

 াঁিা যাস্তা 

5 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী ভধুপুয িয়নার 

রভম্বাদযয ফানড়  

নপঈদরয রখত  ১.৮ ন নভ             

86 ভধুপুদযয ভাদঠয  াঁিা যাস্তা 5 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী আরাদভ রখত  অনিফদযয রখত  ২.৪ ন নভ             



  

াতা-42 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

87 ভধুপুদযয ভাদঠয যাস্তা 5 0     ওাদফয িনভ িয়নুদরয রখত খাদরয 

মুখ  

১ ন নভ             

88 ভধুপুদযয ভধ্যাড়া যাস্তা 5 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী অায ফানড় াদ্যদদয ফানড়  .৪ ন নভ             

89 মুক্তাযপুয স্কুর রযাড 6 2013   য ায মুক্তাযপুয স্কুর া া 

রযাড  

প্রাআভাযী স্কুর  ২০০ ফুট             

90 মুক্তাযপুয আদটয যাস্তা 6 2013   য ায নয়ন রভাড় পন য াড়া িাদভ 

ভনিদ  

৫০০ ফুট             

91 ৬ নং ওয়াদড য ২০ টি  ারবাট য 

অদে 

6 0                       

92 মুক্তাযপুদযয স্কুর া া যাস্তা 6 0   য ায সুরতান রভাড় দয় 

মুক্তায পুয স্কুর  

রগায়ার ফানড়  ১.৯ ন নভ             

93 মুক্তাযপুয  াদয়ভ র ারা া া 

যাস্তা 

6 0   য ায  াদয়ভ রখারা ফড় 

পুকুয  

সুরতান রভাড়  ২.৫ ন নভ             

94  াদয়ভদ ারা আদটয রযাড 6 0   য ায  াদয়ভ র ারা া া 

ভািায  

অনভদযয ফানড়  ৪০০ ফুট             

95  াদয়ভদ ারা  াঁিা যাস্তা 6 0     অনভদযয ফানড়  নদীয ঘাট  .৯ ন নভ             

96  াদয়ভদ ারা নদী াড়া যাস্তা 6 0      াদয়ভ র ারা 

প্রাআভাযী স্কুর  

 াদয়ভ র ারা িাদভ 

ভনিদ 

.৯ ন নভ             

97  াদয়ভদ ারা া া যাস্তা 6 0     ভদয ফানড়  মুক্তাযপুদযয া া 

যাস্তা  

১ ন নভ             

98 মুক্তাযপুয রঘাল াড়া যাস্তা 6 0     অরী  দদযয ফানড়  সুরতান রভাড়  .৯ ন নভ             

99 মুক্তাযপুয ি রায নফর  াঁিা যাস্তা 6 0     পন য াড়া িাদভ 

ভনিদ 

িা রায নফর  ১.৩ ন নভ             

100 মুক্তাযপুয ঠাকুয াড়া যাস্তা 6 0     ফানয  রভৌনযয ফানড়  ঠাকুয াড়া নদী ঘাট ১ ন নভ             

101 মুক্তাযপুয ননভতরা  াঁিা যাস্তা 6 0     মুক্তায রভআন া া 

রযাড  

ননভতরা ঘাট  ১.১ ন নভ             

102 মুক্তাযপুয নদীয ঘাট  াঁিা যাস্তা 6 0     মুক্তাযপুয স্কুর াড়া 

রযাড  

নদীয ঘাট  ৫০০ ফুট             

103 মুক্তাযপুয নফশ্বা াড়া  াঁিা যাস্তা 6 0     রতাযাদয রখত  কুদ্যয নফর  ১.৫ ন নভ             

104 মুক্তাযপুয রভানাদখাা াড়া যাস্তা 6 0     মুক্তাযপুয 

রভানাদখাা াড়া 

িাদভ ভনিদ 

স্কুর রযাড রল ১.৪ ন নভ             

105 মুক্তাযপুয স্কুর  াঁিা যাস্তা 6 0     রগারিাদযয ফানড়  মুক্তাযপুয স্কুর  ১.২ ন নভ             

106 াঁিদাতা নরং যাস্তা 7 2013   য ায াঁিদাতা  ানরতরা  াঁিদাতা অয়ুফ 

রভম্বাদযয ফানড়  

৩০০ ফুট             

107 রগায়ার ভাদদফপুয া া যাস্তা 7 2012   য ায নযাজুদরয ফানড়  রগায়ার ফানড় ফদদযয 

রদা ান  

৪ ন নভ             

108 ফাঁ ড়া াযফািায া া যাস্তা 7 1996   য ায াঁিদাতা 

নিয়ারুদরয রদা ান  

াযফািায নব্রদিয মুখ  ১.৯ ন নভ             



  

াতা-43 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

109 রগায়ার নিভ রদড়াড়া যাস্তা 7 2008   টি অয রগায়ার ফানড় া া 

যাস্তা  

রগায়ার নওদয ফানড় 

 দাতাক্ষ নদী  

১.৫ ন নভ             

110 ৭ নং ওয়াদড য ৫২ টি  ারবাট য 

অদে 

7 0                       

111 রগায়ার াঁিদাতা  াঁিা রভআন 

যাস্তা 

7 0     রগায়ার ফানড় বাটা াঁিদাতা ইদগা  ২.১ ন নভ             

112 রগায়ারফানড় নন্দু াড়া  াঁিা যাস্তা 7 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী রগায়ার ফানড় ভাদ্রাা  রগায়ার ফানড় বাটা  ১.২ ন নভ             

113 াঁিদাতা  াঁিা যাস্তা 7 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী াঁিদাতা ঝন যা 

রভম্বদযয ফানড়  

ভাদঠয নবতয নদদয় 

তািপুয  

৩.২ ন নভ             

114 াঁিদাতা রদড়াড়া যাস্তা 7 0     াঁিদাতা 

নযাজুদরয রভাড় 

াঁিদাতা রদড় াড়া 

দয় াযফািায  

১.৫ ন নভ             

115 াঁিদাতা রভাো াড়া  াঁিা যাস্তা 7 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী াঁিদাতা 

নিয়ারুদরয রদা ান  

 দাতাক্ষ নদী  ১ ন নভ             

116 াযফািায ঈিয াড়া যাস্তা 7 0     াযফািায   দাতাক্ষ নদী া 

দয় ভাদদফপুয 

অনাদযয রদা ান  

২.২ ন নভ             

117 ভাদদফপুয ভাঠ াড়া যাস্তা 7 0     ভাদদফপুয িব্বাদযয 

ফানড়  

মুক্তাযপুয ফড় যাস্তা  ১ ন নভ             

118 র ারা নরং যাস্তা 8 2013   এর নি এ ন র ারা তাভদয ফানড়  র ারা িাদভ ভনিদ  ৬০০ ফুট             

119 ফড় রিতরা া া যাস্তা 8 2013   য ায ফড় রিতরা অঃ 

গফুদযয িনভ  

ফড় রিতরা ফািাদয 

ািাাদনয রদা ান  

২.১ ন নভ             

120 র ারা নরং যাস্তা 8 1999   য ায ফড় রিতরা ফািায  র ারা অঃ রনতদপয 

িনভ  

১.২ ন নভ             

121 র ারা দনক্ষন াড়া  াঁিা যাস্তা 8 1985     র ারা িাদভ ভনিদ  ফড় রিতরা ত ত 

যদাদযয িনভ  

১.৪ ন নভ             

122 র ারা নফদনাদ াঠি  াঁিা যাস্তা 8 1980   ৪০ নদন  ভ যসূিী তনফফদযয ফানড় নফদনাদ াঠি রল ১ ন নভ             

123 তািপুদযয দনক্ষন াড়া যাস্তা 8 1985   ৪০ নদন  ভ যসূিী তািপুয ফািায  রুাপুয নরং  .৮ ন নভ             

124 তািপুদযয নিভ াড়া  াঁিা 

যাস্তা 

8 1990   ৪০ নদন  ভ যসূিী তািপুয মুনতাদিয 

ফানড়  

তািপুয অঃ যনদভয 

ফানড়  

.৫ ন নভ             

125 তািপুদযয নিভ াড়া রভদটা 

 াঁিা যাস্তা 

8 1980   ৪০ নদন  ভ যসূিী তািপুয নযাদিয 

ফানড়  

রগায়ার ফানড় রভআন 

যাস্তা  

১.২ ন নভ             

126 ফড় রিতরা গািী াড়া যাস্তা 8 1985     ফড় রিতরা িারাদরয 

ফানড়  

ফড় রিতরা ভান্নাদনয 

ফানড়  

.৭ ন নভ             

127 ফড় রিতরা দনক্ষন াড়া  াঁিা যাস্তা 8 2000   ৪০ নদন  ভ যসূিী ফড় রিতরা 

অানুদযয ফানড়  

ফড় রিতরা নর 

ঈনদ্দদনয ফানড়  

.৬ ন নভ             

128 ৮ নং ওয়াদড য ৪২ টি  ারবাট য 

অদে 

8 0                       

129 র ারা ঈিয াড়া  াঁিা যাস্তা 8 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী র ারা ফাদয গািীয 

ফানড়  

খাটুযা ফাওড়  .৫ ন নভ             



  

াতা-44 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

130 র ারা ঈিয াড়া যাস্তা 8 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী র ারা রযিাঈদরয 

ফানড় 

খাটুযা ফাওড়  .৭ ন নভ             

131 র ারা রভাো াড়া যাস্তা 8 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী র ারা অদ্দা 

রভাোয ফানড়  

রভাািদ অরী 

রভাোয ফানড়  

.৫ ন নভ             

132 তািপুদযয  াঁিা যাস্তা 8 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী তািপুয বািানরয 

ফানড় ফাওড় যাস্তা  

মুক্তাযপুয সুরতান 

রভাড়  

২.৫ ন নভ             

133 তািপুদযয নিভ াড়া  াঁিা 

যাস্তা 

8 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী তািপুয ায়দায 

নগয ভাঠ াড়া  

মুক্তাযপুয সুরতান 

রভাড়  

১ ন নভ             

134 তািপুদযয ভধ্যাড়া যাস্তা 8 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী ডুমুযখারীয া 

যাস্তা  

তািপুদযয মুন্তাি ফানড় 

দয় কুযফাদনয ফানড়  

১.৫ ন নভ             

135 ফড় রিতরা ডুমুয অরী  াঁিা যাস্তা 8 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী ফড় রিতরা ফািায  ডুমুযখারী অদদভয 

রখত 

১.৪ ন নভ             

136 ফড় রিতরা দনক্ষন াড়া যাস্তা 8 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী ফড় রিতরা াভাদদয 

রদা ান  

ফড় রিতরা ঈভাদনয 

ফানড়  

.৭ ন নভ             

137 ফড় রিতরা পূফ যাড়া  াঁিা যাস্তা 8 0     ফড় রিতরা যনদদয 

ফানড়  

ফড় রিতরা ভনে পুয 

যাস্তা খাটুযা ফাওড় 

খার ংরগ্ন 

.৮ ন নভ             

138 ফড় রিতরা ভাদঠয  াঁিা যাস্তা 8 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী ফড় রিতরা যনদদয 

ফানড়  

মুক্তাযপুয রঘাল াড়া  ২.৭ ন নভ             

139 ডুমুযখারী রভাো াড়া যাস্তা 9 2013   য ায ডুমুযখারী ভনিদদয 

ফানড়  

দযায়ায ভওরানায 

ফানড়  

৪০০ ফুট             

140 রুাপুয আদটয যাস্তা 9 2011   য ায রুাপুয া া যাস্তা রুা  ফয খানা  ১৫০ ফুট             

141 ডুমুযখারী নিভ াড়া া া যাস্তা 9 2010   য ায ডুমুযখারী ফািায  ডুমুযখারী অদিদ 

এয ফানড়  

১.৪ ন নভ             

142 ডুমুযখারী রুপুয া া যাস্তা 9 1996   য ায র য়াতরা খার  াঁিদাতা অনিি ডাঃ 

এয ফানড়  

৪ ন নভ             

143 ডুমুযখারী  াঁিা যাস্তা 9 1988     ডুমুযখারী ফািায   ঝাা ফািায  .৬ ন নভ             

144 ডুমুযখারী র য়াতরা খাদরয যাস্তা 9 2007   ৪০ নদন  ভ যসূিী ডুমুযখারী খাদর  

ভাষ্টাদযয ফানড়  

র য়াতরা খার  ৮০০ ফুট             

145 ডুমুযখারী নিভ াড়া যাস্তা 9 1978   ৪০ নদন  ভ যসূিী নরং  ডুমুযখারী াদয 

রভাড়দরয ফানড়  

৪০০ ফুট             

146 ডুমুযখারী নিভ াড়া যাস্তা 9 1950   ৪০ নদন  ভ যসূিী ডুমুযখারী াদয 

রভাড়দরয ফানড়  

ডুমুযখারী া া যাস্তা  ১৫০ ফুট             

147 ডুমুযখারী নফদরয যাস্তা 9 1988   য ায দযায়ায ভওরানায 

ফানড়  

ডুমুয দ্দ নফর  ৭০০ ফুট             

148 ডুমুযখারী রভাড়র াড়া  াঁিা যাস্তা 9 1987   য ায ডুমুযখারী া া যাস্তা  দযায়ায ভওরানায 

ফানড়  

৮০০ ফুট             

149 রুাপুয ঘাদটয যাস্তা 9 2008   ৪০ নদন  ভ যসূিী রুাপুয ঘাট  পিদযয ফানড়  .১৫ ন নভ             



  

াতা-45 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

150 রুাপুয ঘাদটয যাস্তা 9 2009   ৪০ নদন  ভ যসূিী রুাপুয অনাদযয 

ফানড়  

রুাস্পুয ঘাট দয় অবু 

ফিদযয ফানড়  

১০০০ ফুট             

151 রুাপুয নিভ াড়া যাস্তা 9 1979   ৪০ নদন  ভ যসূিী রুাপুয নরং  রুাপুয ররা 

িাভতরা  

.৮ ন নভ             

152 রুাপুয ভাদটয যাস্তা 9 2008   ৪০ নদন  ভ যসূিী রুাপুয টিিায 

ফানড়  

রুাপুয ভাট  .৭ ন নভ             

153 ডুমুযখারী  াঁিা যাস্তা ৯ 0   ৪০ নদন  ভ যসূিী াদনপ দ্দযাদযয 

ফানড়  

রুাপুয নরং  ৫০০ ফুট             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-46 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-৩ : আঈননয়ন নযলদদয (ওয়াড য নবনি ) ম্পদদয াভানি  ভাননিত্র  



  

াতা-47 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-48 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-২ 

 



  

াতা-49 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-50 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-51 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-52 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-53 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-54 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-55 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য—৯ 

 


