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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 

১২ নং শ্যাভকুয 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- ৩0  

 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         ৩১ - ৫৩ 

 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    ৫৪- ৬৩

 

 

 

 



  

া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 

আঈননয়ন নযলদ 1 

ইদগা 10 

এনতভ খানা 4 

 ফযস্থান 1 

 দরি 1 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় 25 

রাস্ট নপ 2 

র্ভনভ নপ 1 

ভনিয 17 

ভনিদ 81 

ভাদ্রাা 14 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 8 

ভাদ যট 1 

শ্মানঘাট 2 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ 6430 

গবীয নরকূ 74 

নফর 1 

স্যাননটাযী ল্যানিন 6577 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা 24 

 ারবাট য 1525 

া া যাস্তা 21 

ব্রীি 52 

ভাটিয যাস্তা 136 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 5 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ 1 

ন্যান্য 4 

অরভাযী 2 

 নম্পঈটায 5 

 নম্পঈটায এদক্সনযি 1 

 যানফদনট 1 

 যাদভযা 1 

রিয়ায 100 

িনভ 1 

রটনফর 28 

ততিত্র 12 

প্রদিক্টয 2 

নপ্রন্টায 2 

াননয ট্াং  3 

াননয াম্প 1 

পদটাষ্টযাট রভনন 1 

পযান 20 

রফঞ্চ 4 

রফাড য 1 

রভনন 1 

স্ক্যানায রভনন 1 

ররপ 3 

রৌযনফদ্যযৎ 6 

 

 



  

া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 ১২ নং শ্যাভকুড় আঈননয়ন নযলদ। ২য় তরা বফন ১ টি, ১ তরা বফন ১ টি, রুভ ১৬ টি 3 0 41 আঈনব ০30০41 

িনভ ১২ নং শ্যাভকুড় আঈননয়ন নযলদদয িনভ ৭২ তাং 0 1985 116 িনভ ০01985০116 

 

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 

গবীয নরকূ গবীয নরকূ 0 2009 1 গন ০02009০1 

ন্যান্য ল্যাট ব্যাগ 0 2010 2 ন্যান্য ০02010০2 

ন্যান্য ল্যাট ব্যাগ 0 2010 3 ন্যান্য ০02010০3 

ন্যান্য ল্যাট ব্যাগ 0 2010 4 ন্যান্য ০02010০4 

ন্যান্য আঈননয়ন নযলদদয নফনবন্ন ওয়াদড য রভাট ৩০০ টি ফাঁদয াকু অদে। 0 0 5 ন্যান্য ০00০5 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 2009 6 অরভা ০02009০6 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 7 অরভা ০00০7 

 যানফদনট ষ্টীদরয পাআর  যানফদনট 0 2009 9  যানফদনট ০02009০9 

াননয ট্াং  াননয ট্াঙ্ক 0 2009 145 ট্াং  ০02009০145 

াননয ট্াং  াননয ট্াঙ্ক 0 2009 146 ট্াং  ০02009০146 

াননয ট্াং  াননয ট্াঙ্ক 0 2009 147 ট্াং  ০02009০147 

াননয াম্প াননয াম্প 0 2009 160 াম্প ০02009০160 

রফঞ্চ রফঞ্চ 0 1985 186 রফঞ্চ ০01985০186 

রফঞ্চ রফঞ্চ 0 1985 187 রফঞ্চ ০01985০187 

রফঞ্চ রফঞ্চ 0 1985 188 রফঞ্চ ০01985০188 

রফঞ্চ রফঞ্চ 0 1985 189 রফঞ্চ ০01985০189 

রফাড য রনাটি রফাড য 0 0 190 রফাড য ০00০190 

ররপ পাআর যাখায  াদঠয ররপ 0 0 193 ররপ ০00০193 

ররপ পাআর যাখায  াদঠয ররপ 0 0 194 ররপ ০00০194 

ররপ পাআর যাখায  াদঠয ররপ 0 0 195 ররপ ০00০195 

রৌযনফদ্যযৎ রারায প্যাদনদরয ব্যাটাযী 0 2010 196 রৌযনফ ০02010০196 

রৌযনফদ্যযৎ রারায প্যাদনদরয ব্যাটাযী 0 2010 197 রৌযনফ ০02010০197 

রৌযনফদ্যযৎ রারায প্যাদনর 0 2010 198 রৌযনফ ০02010০198 

রৌযনফদ্যযৎ রারায প্যাদনর 0 2010 199 রৌযনফ ০02010০199 

রৌযনফদ্যযৎ রারায প্যাদনর 0 2010 200 রৌযনফ ০02010০200 

রৌযনফদ্যযৎ রারায প্যাদনর 0 2010 201 রৌযনফ ০02010০201 

 



  

াতা-9 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রটনফর 

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

রটনফর ফড়  াদঠয রটনফর 0 0 117 রটনফর ০00০117 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 118 রটনফর ০01985০118 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 119 রটনফর ০01985০119 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 120 রটনফর ০01985০120 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 121 রটনফর ০01985০121 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 122 রটনফর ০01985০122 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 123 রটনফর ০01985০123 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 124 রটনফর ০01985০124 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 125 রটনফর ০01985০125 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 126 রটনফর ০01985০126 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 127 রটনফর ০01985০127 

রটনফর রোট রটনফর Otobi 0 2011 128 রটনফর ০02011০128 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 129 রটনফর ০01985০129 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 130 রটনফর ০01985০130 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 131 রটনফর ০01985০131 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 132 রটনফর ০01985০132 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 133 রটনফর ০01985০133 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 134 রটনফর ০01985০134 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 135 রটনফর ০01985০135 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 136 রটনফর ০01985০136 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 137 রটনফর ০01985০137 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 138 রটনফর ০01985০138 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 2009 139 রটনফর ০02009০139 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 2009 140 রটনফর ০02009০140 

রটনফর  নম্পঈটায রটনফর 0 2011 141 রটনফর ০02011০141 

রটনফর  নম্পঈটায রটনফর 0 0 142 রটনফর ০00০142 

রটনফর  নম্পঈটায রটনফর 0 0 143 রটনফর ০00০143 

রটনফর  নম্পঈটায রটনফর 0 0 144 রটনফর ০00০144 

 

 

 



  

াতা-10 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রিয়ায 

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

রিয়ায াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 2009 16 রিয়ায ০02009০16 

রিয়ায াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 2009 17 রিয়ায ০02009০17 

রিয়ায াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 2009 18 রিয়ায ০02009০18 

রিয়ায াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 2009 19 রিয়ায ০02009০19 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 20 রিয়ায ০02009০20 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 21 রিয়ায ০02009০21 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 22 রিয়ায ০02009০22 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 23 রিয়ায ০02009০23 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 24 রিয়ায ০02009০24 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 25 রিয়ায ০02009০25 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 26 রিয়ায ০02009০26 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 27 রিয়ায ০02009০27 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 28 রিয়ায ০02009০28 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 29 রিয়ায ০02009০29 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 30 রিয়ায ০02009০30 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 31 রিয়ায ০02009০31 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 32 রিয়ায ০02009০32 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 33 রিয়ায ০02009০33 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 34 রিয়ায ০02009০34 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 35 রিয়ায ০02009০35 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 36 রিয়ায ০02009০36 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 37 রিয়ায ০02009০37 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 38 রিয়ায ০02009০38 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 39 রিয়ায ০02009০39 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 40 রিয়ায ০02009০40 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 41 রিয়ায ০02009০41 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 42 রিয়ায ০02009০42 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 43 রিয়ায ০02009০43 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 44 রিয়ায ০02009০44 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 45 রিয়ায ০02009০45 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 46 রিয়ায ০02009০46 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 47 রিয়ায ০02009০47 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 48 রিয়ায ০02009০48 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 49 রিয়ায ০02009০49 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 50 রিয়ায ০02009০50 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 51 রিয়ায ০02009০51 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 52 রিয়ায ০02009০52 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 53 রিয়ায ০02009০53 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 54 রিয়ায ০02009০54 



  

াতা-11 : 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 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 55 রিয়ায ০02009০55 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 56 রিয়ায ০02009০56 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 57 রিয়ায ০02009০57 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 58 রিয়ায ০02009০58 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 59 রিয়ায ০02009০59 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 60 রিয়ায ০02009০60 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 61 রিয়ায ০02009০61 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 62 রিয়ায ০02009০62 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 63 রিয়ায ০02009০63 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 64 রিয়ায ০02009০64 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 65 রিয়ায ০02009০65 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 66 রিয়ায ০02009০66 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 67 রিয়ায ০02009০67 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 68 রিয়ায ০02009০68 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 69 রিয়ায ০02009০69 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 70 রিয়ায ০01985০70 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 71 রিয়ায ০01985০71 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 72 রিয়ায ০01985০72 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 73 রিয়ায ০01985০73 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 74 রিয়ায ০01985০74 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 75 রিয়ায ০01985০75 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 76 রিয়ায ০01985০76 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 77 রিয়ায ০01985০77 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 78 রিয়ায ০01985০78 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 79 রিয়ায ০01985০79 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 80 রিয়ায ০01985০80 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 81 রিয়ায ০01985০81 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 1985 82 রিয়ায ০01985০82 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 1985 83 রিয়ায ০01985০83 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 1985 84 রিয়ায ০01985০84 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 1985 85 রিয়ায ০01985০85 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 1985 86 রিয়ায ০01985০86 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 1985 87 রিয়ায ০01985০87 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 88 রিয়ায ০01985০88 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 89 রিয়ায ০00০89 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 90 রিয়ায ০00০90 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 91 রিয়ায ০00০91 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 92 রিয়ায ০00০92 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 93 রিয়ায ০00০93 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 94 রিয়ায ০00০94 



  

াতা-12 : 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 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 95 রিয়ায ০00০95 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 96 রিয়ায ০00০96 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 97 রিয়ায ০00০97 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায ফড় 0 1985 98 রিয়ায ০01985০98 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায ফড় 0 1986 99 রিয়ায ০01986০99 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 রিয়ায ০01985০100 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 101 রিয়ায ০01985০101 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 102 রিয়ায ০01985০102 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 103 রিয়ায ০01985০103 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 104 রিয়ায ০01985০104 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 105 রিয়ায ০01985০105 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 106 রিয়ায ০01985০106 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 107 রিয়ায ০01985০107 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 108 রিয়ায ০01985০108 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 109 রিয়ায ০01985০109 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 110 রিয়ায ০01985০110 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 111 রিয়ায ০01985০111 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 112 রিয়ায ০01985০112 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 113 রিয়ায ০01985০113 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 114 রিয়ায ০01985০114 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 115 রিয়ায ০01985০115 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: পযান 

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

পযান ননরংপযান 0 0 165 পযান ০00০165 

পযান ননরংপযান 0 0 166 পযান ০00০166 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 167 পযান ০02009০167 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 168 পযান ০02009০168 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 169 পযান ০02009০169 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 170 পযান ০02009০170 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 171 পযান ০02009০171 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 172 পযান ০02009০172 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 173 পযান ০02009০173 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 174 পযান ০02009০174 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 175 পযান ০02009০175 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 176 পযান ০02009০176 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 177 পযান ০02009০177 



  

াতা-13 : 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 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 178 পযান ০02009০178 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 179 পযান ০02009০179 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 180 পযান ০02009০180 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 181 পযান ০02009০181 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 182 পযান ০02009০182 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 183 পযান ০02009০183 

পযান ননরংপযান ন্যানার 0 2009 184 পযান ০02009০184 

 

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 Es75 0 2011 10  যাদভযা ০02011০10 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায াদা াদরা Hp laserjet p1505 0 2009 161 নপ্রন্টায ০02009০161 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায াদা াদরা Hp laserjet p1505 0 2009 162 নপ্রন্টায ০02009০162 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয Vivitek-508 0 2011 163 প্রদিক্টয ০02011০163 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয দ যা 0 0 164 প্রদিক্টয ০00০164 

পদটাষ্টযাট রভনন পদটা ন রভনন Toshiba-223 0 2012 185 পদটা ন ০02012০185 

রভনন ধান  াটায রভনন 0 2010 191 রভনন ০02010০191 

স্ক্যানায রভনন স্ক্যানায Canon 0 2011 192 স্ক্যান ০02011০192 

 

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 এদক্সনযি আঈ ন এ 0 2009 8 আস্টযানফ ০02009০8 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায রট 0 0 11  ভ ০00০11 

 নম্পঈটায ল্যাট Hp-420 0 2011 12  ভ ০02011০12 

 নম্পঈটায ল্যাট Hp-420 0 2011 13  ভ ০02011০13 

 নম্পঈটায ভদডভ গ্রাভীণদপান 0 0 14  ভ ০00০14 

 নম্পঈটায ভদডভ গ্রাভীণদপান 0 0 15  ভ ০00০15 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: ততিত্র 

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

ততিত্র  া ননযি 0 2011 148 ততিত্র ০02011০148 

ততিত্র  া ননযি 0 2011 149 ততিত্র ০02011০149 

ততিত্র  া ননযি 0 2011 150 ততিত্র ০02011০150 



  

াতা-14 : 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 

ততিত্র  া ননযি 0 2011 151 ততিত্র ০02011০151 

ততিত্র  া ননযি 0 2011 152 ততিত্র ০02011০152 

ততিত্র  া ননযি 0 2011 153 ততিত্র ০02011০153 

ততিত্র  া ননযি 0 2011 154 ততিত্র ০02011০154 

ততিত্র  া ননযি 0 2011 155 ততিত্র ০02011০155 

ততিত্র  া ননযি 0 2011 156 ততিত্র ০02011০156 

ততিত্র  া ননযি 0 2011 157 ততিত্র ০02011০157 

ততিত্র  া ননযি 0 2011 158 ততিত্র ০02011০158 

ততিত্র  া ননযি 0 2011 159 ততিত্র ০02011০159 

 

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 

এনতভ খানা অাডাঙ্গা ভাদেয াড়া এনতভখানা 2 2006 28 এখা ০22006০28 

র্ভনভ নপ নিদনদডারা র্ভনভ নপ। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 3 1950 42 আঈর্ভ ০31950০42 

রাস্ট নপ নিদনদডারা রাষ্ট নপ 3 1972 44 রা ০31972০44 

এনতভ খানা অনভনপুয িাভতরা এনতভখান 4 1999 69 এখা ০41999০69 

এনতভ খানা শ্যাভকুড় রখ াড়া এনতভখানা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১ টি 5 2002 82 এখা ০52002০82 

রাস্ট নপ রাঈড়ী রাষ্ট নপ 7 1946 115 রা ০71946০115 

এনতভ খানা ধনরগাতী ভাদ্রাা এনতভখানা। বফন ১টি, রুভ ২ টি 8 0 133 এখা ০80০133 

 

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 ঈওয মুিগুনন্ন য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ১১ টি 1 1972 4 প্রানফ ০11972০4 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় দনক্ষন মুিগুনন্ন য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 1 1968 5 প্রানফ ০11968০5 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় দূগ যাপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 1 1993 6 প্রানফ ০11993০6 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় অাডাঙ্গা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 2 1993 29 প্রানফ ০21993০29 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নাদগাযদঘা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ৩ টি, রুভ ১০ টি 2 1953 30 প্রানফ ০21953০30 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নিদনদডারা ন ন্ডায গাদড যন। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 3 1997 45 প্রানফ ০31997০45 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নিদনদডারা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 3 1937 46 প্রানফ ০31937০46 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রতঘনয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 3 1991 47 প্রানফ ০31991০47 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফাঙ্গারীপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৮ টি 3 1950 48 প্রানফ ০31950০48 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় তয়দ ভামুদপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 3 1937 49 প্রানফ ০31937০49 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় অনভনপুয ভাদেয াড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 4 1993 70 প্রানফ ০41993০70 



  

া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 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় অনভনপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 4 1993 71 প্রানফ ০41993০71 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় বুিতরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 5 1988 83 প্রানফ ০51988০83 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভয়নাফানড় য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৯ টি 5 1982 84 প্রানফ ০51982০84 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় িাভতরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 1981 99 প্রানফ ০61981০99 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় দনক্ষন িাভতরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 2002 100 প্রানফ ০62002০100 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় যাভনগয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 1987 101 প্রানফ ০61987০101 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ঈিয রাঈড়ী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 7 1973 116 প্রানফ ০71973০116 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাে রাঈড়ী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 7 1984 117 প্রানফ ০71984০117 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রাঈড়ী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 7 1948 118 প্রানফ ০71948০118 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ধনরগাতী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 8 1995 134 প্রানফ ০81995০134 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় সুিরপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 8 1975 135 প্রানফ ০81975০135 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ঘুঘুযাআর য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 9 1974 153 প্রানফ ০91974০153 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় াড়নদয়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 9 1948 154 প্রানফ ০91948০154 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ারা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 9 1994 155 প্রানফ ০91994০155 

 

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 নাদগাযদঘা ফহুমুখী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ৩ টি, রুভ ১৬ টি 2 1970 31 ভানফ ০21970০31 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ফাঙ্গারীপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড ২ টি, রুভ ১২ টি 3 1991 50 ভানফ ০31991০50 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ভয়নাফানড় ননম্ন ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ২ টি, রুভ ১৩ টি 5 1988 85 ভানফ ০51988০85 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় যাভনগয ননম্ন ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ২ টি, রুভ ৭ টি 6 1998 102 ভানফ ০61998০102 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় রাঈড়ী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, ১ টি টিনদড 7 1985 119 ভানফ ০71985০119 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ধনরগাতী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড ১ টি, রুভ ৭ টি 8 1990 136 ভানফ ০81990০136 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় সুিরপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড ১ টি, রুভ ৭ টি 8 1990 137 ভানফ ০81990০137 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় াড়নদয়া ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ১০ টি 9 1988 157 ভানফ ০91988০157 

 

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 নিদনদডারা  দরি। বফন ২ টি, রুভ ১০ টি 3 1991 43  দরি ০31991০43 

 

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 ঈওয মুিগুনন্ন ফুয াননয়া ভাদ্রাা 1 1898 7 ভাদ্রাা ০11898০7 



  

া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 

ভাদ্রাা দনক্ষন মুিগুনন্ন ানপনিয়া ভাদ্রাা। বফন ২ টি, রুভ ৪ টি 1 1982 8 ভাদ্রাা ০11982০8 

ভাদ্রাা অাডাঙ্গা ানপনিয়া ভাদ্রাা 2 2004 32 ভাদ্রাা ০22004০32 

ভাদ্রাা  ারীগঞ্জ ফািায ানপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১ টি 3 1975 51 ভাদ্রাা ০31975০51 

ভাদ্রাা নিদনদডারা ভনরা দানখর ভাদ্রাা। বফন ২ টি, রুভ ১২ টি 3 1990 52 ভাদ্রাা ০31990০52 

ভাদ্রাা তয়দ ভামুদপুয ানপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১ টি 3 1980 53 ভাদ্রাা ০31980০53 

ভাদ্রাা শ্যাভকুড় িভি নভয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৮ টি 5 1998 86 ভাদ্রাা ০51998০86 

ভাদ্রাা শ্যাভকুড় দিযী াড়া ানপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১ টি 5 0 87 ভাদ্রাা ০50০87 

ভাদ্রাা যাভনগয এফদতদায়ী ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 6 1990 103 ভাদ্রাা ০61990০103 

ভাদ্রাা রাঈড়ী যাভনগয  ানভর ভাদ্রাা 7 1988 120 ভাদ্রাা ০71988০120 

ভাদ্রাা ধনরগাতী অরীভ ভাদ্রাা। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড বফন ২ টি, রুভ ১০ টি 8 1985 138 ভাদ্রাা ০81985০138 

ভাদ্রাা সুিরপুয অগাযাটি অনরভ ভাদ্রাা 8 0 139 ভাদ্রাা ০80০139 

ভাদ্রাা াড়নদয়া দনক্ষন াড়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১০ টি 9 1995 158 ভাদ্রাা ০91995০158 

ভাদ্রাা ারা দনক্ষন াড়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৮ টি 9 2002 159 ভাদ্রাা ০92002০159 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিদ) 

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

ভনিদ ঈওয মুিগুনন্ন  ানযগয াড়া িাদভ ভনিদ 1 1992 14 ভনিদ ০11992০14 

ভনিদ ঈওয মুিগুনন্ন গািী াড়া িাদভ ভনিদ 1 1945 15 ভনিদ ০11945০15 

ভনিদ ঈওয মুিগুনন্ন পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 1 1982 16 ভনিদ ০11982০16 

ভনিদ ঈওয মুিগুনন্ন ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ 1 1972 17 ভনিদ ০11972০17 

ভনিদ মুিগুনন্ন দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 1 2011 18 ভনিদ ০12011০18 

ভনিদ মুিগুনন্ন ফাতরা িাদভ ভনিদ 1 1985 19 ভনিদ ০11985০19 

ভনিদ মুিগুনন্ন ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ 1 1982 20 ভনিদ ০11982০20 

ভনিদ মুিগুনন্ন রখ াড়া িাদভ ভনিদ 1 1963 21 ভনিদ ০11963০21 

ভনিদ মুিগুনন্ন রখ াড়া িাদভ ভনিদ 1 1985 22 ভনিদ ০11985০22 

ভনিদ অাডাঙ্গা  ানযগয াড়া িাদভ ভনিদ 2 0 34 ভনিদ ০20০34 

ভনিদ অাডাঙ্গা গাআনাড়া  াদঞ্জগানা িাদভ ভনিদ 2 0 35 ভনিদ ০20০35 

ভনিদ অাডাঙ্গা গাআনাড়া িাদভ ভনিদ 2 0 36 ভনিদ ০20০36 

ভনিদ অাডাঙ্গা ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ 2 0 37 ভনিদ ০20০37 

ভনিদ অাডাঙ্গা ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ 2 0 38 ভনিদ ০20০38 

ভনিদ নাদগাযদঘা িাদভ ভনিদ 2 1962 39 ভনিদ ০21962০39 

ভনিদ নাদগাযদঘা স্কুর িাদভ ভনিদ 2 1992 40 ভনিদ ০21992০40 

ভনিদ  ারীগঞ্জ ফািায ংরগ্ন িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 1975 58 ভনিদ ০31975০58 



  

াতা-17 : 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 নিদনদডারা াদজিখানা িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 2005 59 ভনিদ ০32005০59 

ভনিদ নিদনদডারা ফািায িাদভ ভনিদ। ২ তরা 3 1977 60 ভনিদ ০31977০60 

ভনিদ রতঘনয িাদভ ভনিদ 3 1973 61 ভনিদ ০31973০61 

ভনিদ রতঘনয পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 2005 62 ভনিদ ০32005০62 

ভনিদ নতুন রতঘনয িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 1975 63 ভনিদ ০31975০63 

ভনিদ ফাঙ্গারীপুয িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 1957 64 ভনিদ ০31957০64 

ভনিদ ফাঙ্গারীপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ংরগ্ন িাদভ ভনিদ 3 1952 65 ভনিদ ০31952০65 

ভনিদ তয়দ ভামুদপুয িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 1958 66 ভনিদ ০31958০66 

ভনিদ অনভনপুয ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 4 2010 72 ভনিদ ০42010০72 

ভনিদ অনভনপুয িাভতরা িাদভ ভনিদ 4 1995 73 ভনিদ ০41995০73 

ভনিদ অনভনপুয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 4 2010 74 ভনিদ ০42010০74 

ভনিদ অনভনপুয ফকুরতরা িাদভ ভনিদ 4 1970 75 ভনিদ ০41970০75 

ভনিদ অনভনপুয ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ 4 1970 76 ভনিদ ০41970০76 

ভনিদ অনভনপুয রভাড়রাড়া িাদভ ভনিদ 4 2004 77 ভনিদ ০42004০77 

ভনিদ অনভনপুয দ যায াড়া িাদভ ভনিদ 4 1990 78 ভনিদ ০41990০78 

ভনিদ দনক্ষন শ্যাভকুড় গািী াড়া িাদভ ভনিদ 4 1990 79 ভনিদ ০41990০79 

ভনিদ দনক্ষন শ্যাভকুড় িাদভ ভনিদ 4 1980 80 ভনিদ ০41980০80 

ভনিদ দনক্ষন শ্যাভকুড় দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 4 1970 81 ভনিদ ০41970০81 

ভনিদ ভয়নাফানড় ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ংরগ্ন ভনিদ। টিনদড 5 1972 90 ভনিদ ০51972০90 

ভনিদ শ্যাভকুড় অনদর রভাড় ভনিদ 5 1975 91 ভনিদ ০51975০91 

ভনিদ শ্যাভকুড় িভি নভয়া দানখর ভাদ্রাা ভনিদ। টিনদড 5 1997 92 ভনিদ ০51997০92 

ভনিদ শ্যাভকুড় দিযী াড়া ভনিদ 5 2001 93 ভনিদ ০52001০93 

ভনিদ শ্যাভকুড় দপাদায াড়া ভনিদ 5 1977 94 ভনিদ ০51977০94 

ভনিদ শ্যাভকুড় ফটতরা ভনিদ। টিনদড 5 2002 95 ভনিদ ০52002০95 

ভনিদ শ্যাভকুড় রভাো াড়া ভনিদ। টিনদড 5 1998 96 ভনিদ ০51998০96 

ভনিদ শ্যাভকুড় রভাড়র াড়া ভনিদ। টিনদড 5 1986 97 ভনিদ ০51986০97 

ভনিদ শ্যাভকুড় রখ াড়া ভনিদ 5 1987 98 ভনিদ ০51987০98 

ভনিদ িাভতরা ঈিয াড়া ভনিদ 6 2002 107 ভনিদ ০62002০107 

ভনিদ িাভরা ফাদরদাতা িাদভ ভনিদ। টিনদড 6 2002 108 ভনিদ ০62002০108 

ভনিদ দনক্ষন িাভরা িাদভ ভনিদ 6 1978 109 ভনিদ ০61978০109 

ভনিদ ভধ্য িাভরা গািী াড়া ভনিদ। টিনদড 6 1975 110 ভনিদ ০61975০110 

ভনিদ যাভনগয নিভ াড়া ভনিদ। ২ তরা 6 1965 111 ভনিদ ০61965০111 

ভনিদ যাভনগয ভাঠ াড়া ভনিদ। টিনদড 6 2003 112 ভনিদ ০62003০112 



  

াতা-18 : 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 যাভনগয যাভনগয ফািায ভনিদ। ২ তরা 6 2002 113 ভনিদ ০62002০113 

ভনিদ দনক্ষন রাঈড়ী  ানযগয াড়া  ভনিদ 7 1999 122 ভনিদ ০71999০122 

ভনিদ দনক্ষন রাঈড়ী ভাদেয াড়া  ভনিদ 7 1972 123 ভনিদ ০71972০123 

ভনিদ দনক্ষন রাঈড়ী যদায াড়া  ভনিদ 7 1982 124 ভনিদ ০71982০124 

ভনিদ ভাে রাঈড়ী িাদভ ভনিদ 7 1980 125 ভনিদ ০71980০125 

ভনিদ ভাে রাঈড়ী দনক্ষন াড়া  ভনিদ 7 1992 126 ভনিদ ০71992০126 

ভনিদ ভাে রাঈড়ী শ্যাভ াড়া  ভনিদ 7 1993 127 ভনিদ ০71993০127 

ভনিদ রাঈড়ী ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 7 1978 128 ভনিদ ০71978০128 

ভনিদ রাঈড়ী দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 7 1998 129 ভনিদ ০71998০129 

ভনিদ রাঈড়ী পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ 7 1990 130 ভনিদ ০71990০130 

ভনিদ রাঈড়ী নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 7 1997 131 ভনিদ ০71997০131 

ভনিদ অগাযাটি দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 8 1970 140 ভনিদ ০81970০140 

ভনিদ অগাযাটি দপাদায াড়া িাদভ ভনিদ 8 1990 141 ভনিদ ০81990০141 

ভনিদ অগাযাটি রভাো াড়া িাদভ ভনিদ 8 1965 142 ভনিদ ০81965০142 

ভনিদ অগাযাটি যদায াড়া ওয়ানক্তয়া ভনিদ 8 1995 143 ভনিদ ০81995০143 

ভনিদ অগাযাটি যদায াড়া ওয়ানক্তয়া ভনিদ 8 1990 144 ভনিদ ০81990০144 

ভনিদ ধনরগাতী পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ 8 2000 145 ভনিদ ০82000০145 

ভনিদ ধনরগাতী ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ 8 1960 146 ভনিদ ০81960০146 

ভনিদ ধনরগাতী ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ 8 0 147 ভনিদ ০80০147 

ভনিদ সুিরপুয খাঁ াড়া িাদভ ভনিদ 8 1970 148 ভনিদ ০81970০148 

ভনিদ সুিরপুয নিভ াড়া ওয়ানক্তয়া িাদভ ভনিদ 8 1998 149 ভনিদ ০81998০149 

ভনিদ সুিরপুয ফািায িাদভ ভনিদ 8 1965 150 ভনিদ ০81965০150 

ভনিদ সুিরপুয রভাড়ার াড়া িাদভ ভনিদ 8 1992 151 ভনিদ ০81992০151 

ভনিদ ঘুঘুযাআর িাতার িাদভ ভনিদ 9 0 161 ভনিদ ০90০161 

ভনিদ ঘুঘুযাআর দপাদায াড়া ভনিদ 9 0 162 ভনিদ ০90০162 

ভনিদ ঘুঘুযাআর নিভ াড়া ভনিদ 9 0 163 ভনিদ ০90০163 

ভনিদ দনক্ষন ারা িাদভ ভনিদ 9 1998 164 ভনিদ ০91998০164 

ভনিদ াড়নদয়া রোট াড়া িাদভ ভনিদ 9 2007 165 ভনিদ ০92007০165 

ভনিদ াড়নদয়া দপাদায িাদভ ভনিদ 9 2001 166 ভনিদ ০92001০166 

ভনিদ াড়নদয়া ভাদেয াড়া ভনিদ 9 2004 167 ভনিদ ০92004০167 

ভনিদ ারা ঈিয িাদভ ভনিদ 9 1990 168 ভনিদ ০91990০168 

 

 



  

াতা-19 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ইদগা ভয়দান 

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

ইদগা ঈওয মুিগুনন্ন ইদগা 1 1987 1 ইগা ০11987০1 

ইদগা দনক্ষন মুিগুনন্ন ইদগা 1 1954 2 ইগা ০11954০2 

ইদগা অাডাঙ্গা ভাদেয াড়া ইদগা 2 1978 24 ইগা ০21978০24 

ইদগা অাডাঙ্গা ভাঠ াড়া ইদগা 2 1988 25 ইগা ০21988০25 

ইদগা অাডাঙ্গা রভাড়র াড়া ইদগা 2 1982 26 ইগা ০21982০26 

ইদগা নাদগাযদঘা ইদগা 2 1998 27 ইগা ০21998০27 

ইদগা অনভনপুয ইদগা 4 1960 67 ইগা ০41960০67 

ইদগা দনক্ষন শ্যাভকুড় ইদগা 4 1995 68 ইগা ০41995০68 

ইদগা রাঈড়ী ইদগা ভয়দান 7 1956 114 ইগা ০71956০114 

ইদগা সুিরপুয ফািায ইদগা 8 0 132 ইগা ০80০132 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ভািায/ ফযস্থান 

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

 ফযস্থান মুিগুনন্ন দযগা ফানড়  ফযস্থান 1 1962 3  ফযস্থান ০11962০3 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিয) 

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

ভনিয দূগ যাপুয  ানর ভনিয 1 2004 9 ভনিয ০12004০9 

ভনিয দূগ যাপুয  ানর ভনিয 1 2008 10 ভনিয ০12008০10 

ভনিয দূগ যাপুয  ানর ভনিয 1 1988 11 ভনিয ০11988০11 

ভনিয দূগ যাপুয  ানর ভনিয 1 1987 12 ভনিয ০11987০12 

ভনিয দূগ যাপুয দূগ যা ভনিয 1 1987 13 ভনিয ০11987০13 

ভনিয নাদগাযদঘা  ানর ভনিয 2 2012 33 ভনিয ০22012০33 

ভনিয নিদনদডারা দাাড়া  ানর ভনিয 3 1992 54 ভনিয ০31992০54 

ভনিয নিদনদডারা ফািায াফ যিনীন ভনিয 3 1950 55 ভনিয ০31950০55 

ভনিয রতঘনয  ানর ভনিয 3 1992 56 ভনিয ০31992০56 

ভনিয তয়দ ভামুদপুয যাধা রগানফি ভনিয 3 1980 57 ভনিয ০31980০57 

ভনিয শ্যাভকুড় ঋনলাড়া  ানর ভনিয 5 0 88 ভনিয ০50০88 

ভনিয শ্যাভকুড়  ভ য ায াড়া   ানর ভনিয 5 0 89 ভনিয ০50০89 

ভনিয ঈিয িাভরা াফ যিনীন  ানর ভনিয 6 2008 104 ভনিয ০62008০104 

ভনিয িাভরা ঋনলাড়া ভনিয 6 2006 105 ভনিয ০62006০105 

ভনিয িাভরা সুযত াড়া ভনিয 6 2009 106 ভনিয ০62009০106 

ভনিয রাঈড়ী রঘালাড়া ভনিয 7 2012 121 ভনিয ০72012০121 

ভনিয াড়নদয়া দূগ যা ভনিয 9 0 160 ভনিয ০90০160 

 

 



  

াতা-20 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: শ্মান 

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

শ্মানঘাট রভৌিা মুিগুনন্ন শ্মান ঘাট 1 1962 23 শ্মান ০11962০23 

শ্মানঘাট ধনরগাতী শ্মান 8 0 152 শ্মান ০80০152 

 

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 াড়নদয়া ফািায 9 1985 156 ভা  ০91985০156 

 

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 দূগ যাপুয গ্রাদভ প্রায় ৩০৫ টি গবীয নরকূ অদে 1 0 1 গন ০10০1 

গবীয নরকূ ১ নং ওয়াদড য মুিগুনন্ন গ্রাদভ প্রায় ৩৭৫ টি গবীয নরকূ অদে 1 0 2 গন ০10০2 

গবীয নরকূ দূগ যাপুয অম্মদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2013 3 গন ০12013০3 

গবীয নরকূ দূগ যাপুয ানপজুদযয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 4 গন ০12012০4 

গবীয নরকূ দূগ যাপুয ারুদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 5 গন ০12012০5 

গবীয নরকূ মুিগুনন্ন তনযকুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2014 6 গন ০12014০6 

গবীয নরকূ মুিগুনন্ন ভনয়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 7 গন ০12012০7 

গবীয নরকূ মুিগুনন্ন নপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2011 8 গন ০12011০8 

গবীয নরকূ দূগ যাপুয দূগ যাভনিদযয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 1 2010 10 গন ০12010০10 

গবীয নরকূ মুিগুনন্ন অদনায়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2014 11 গন ০12014০11 

গবীয নরকূ মুিগুনন্ন অবু ফক্কদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2004 12 গন ০12004০12 

গবীয নরকূ মুিগুনন্ন অরদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2011 13 গন ০12011০13 

গবীয নরকূ মুিগুনন্ন অযাদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2011 14 গন ০12011০14 

গবীয নরকূ মুিগুনন্ন গাপপাদযয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 1 2004 15 গন ০12004০15 

গবীয নরকূ মুিগুনন্ন নওদদযয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 1 1990 16 গন ০11990০16 

গবীয নরকূ মুিগুনন্ন নূয রভাাম্মাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2005 17 গন ০12005০17 

গবীয নরকূ মুিগুনন্ন পারুদ য ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 1 2010 18 গন ০12010০18 

গবীয নরকূ মুিগুনন্ন পিলুয যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2003 19 গন ০12003০19 

গবীয নরকূ মুিগুনন্ন মুনসুদযয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 20 গন ০12012০20 

গবীয নরকূ মুিগুনন্ন াভসুদযয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 1 1990 21 গন ০11990০21 

গবীয নরকূ মুিগুনন্ন রখ াড়া ভনিদদয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 1 2006 22 গন ০12006০22 

গবীয নরকূ মুিগুনন্ন নপয়াদযয ফানড়য নেদন ১ টি গবীয নরকূ 1 2014 23 গন ০12014০23 

গবীয নরকূ ২ নং ওয়াদড য অাডাঙ্গা গ্রাদভ প্রায় ৩০৮ টি গবীয নরকূ অদে 2 0 31 গন ০20০31 



  

া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  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

গবীয নরকূ ২ নং ওয়াদড য নাদগাযদঘা গ্রাদভ প্রায় ৩৮৮ টি গবীয নরকূ অদে 2 0 32 গন ০20০32 

গবীয নরকূ অাডাঙ্গা েনয়দভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2011 33 গন ০22011০33 

গবীয নরকূ  ানযগয গািী াড়া অাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 34 গন ০22012০34 

গবীয নরকূ  ানযগয াড়া ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 35 গন ০22012০35 

গবীয নরকূ নাদগাযদঘা অেদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 36 গন ০22013০36 

গবীয নরকূ নাদগাযদঘা মুনসুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2014 37 গন ০22014০37 

গবীয নরকূ নাদগাযদঘা াাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2011 38 গন ০22011০38 

গবীয নরকূ অাডাঙ্গা অনিদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 2 2009 39 গন ০22009০39 

গবীয নরকূ অাডাঙ্গা ডাঃ াদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2000 40 গন ০22000০40 

গবীয নরকূ অাডাঙ্গা ভননদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2004 41 গন ০22004০41 

গবীয নরকূ  ানযগয াড়া ভনিদ ১ টি গবীয নরকূ 2 2008 42 গন ০22008০42 

গবীয নরকূ নাদগাযদঘা িনরদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2002 43 গন ০22002০43 

গবীয নরকূ নাদগাযদঘা ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 2 2001 44 গন ০22001০44 

গবীয নরকূ নাগযদঘা অযাফুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2008 45 গন ০22008০45 

গবীয নরকূ নাগযদঘা প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 2 2002 46 গন ০22002০46 

গবীয নরকূ ৩ নং ওয়াদড য নিদনদডারা গ্রাদভ প্রায় ৫০০ টি গবীয নরকূ অদে 3 0 55 গন ০30০55 

গবীয নরকূ ৩ নং ওয়াদড য রতঘনয গ্রাদভ প্রায় ১৫০ টি গবীয নরকূ অদে 3 0 56 গন ০30০56 

গবীয নরকূ ৩ নং ওয়াদড য ফাঙ্গারীপুয গ্রাদভ প্রায় ৫০০ টি গবীয নরকূ অদে 3 0 57 গন ০30০57 

গবীয নরকূ ৩ নং ওয়াদড য তয়দ ভামুদপুয গ্রাদভ প্রায় ১৫০ টি গবীয নরকূ অদে 3 0 58 গন ০30০58 

গবীয নরকূ নিদনদডারা ন ন্ডায গাদড যন স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 3 2007 59 গন ০32007০59 

গবীয নরকূ নিদনদডারা  দরদি ১ টি গবীয নরকূ 3 2000 60 গন ০32000০60 

গবীয নরকূ নিদনদডারা ভনরা দানখর ভাদ্রাায় ১ টি গবীয নরকূ 3 2001 61 গন ০32001০61 

গবীয নরকূ নিদনদডারা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 3 2002 62 গন ০32002০62 

গবীয নরকূ রতঘনয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 3 2008 63 গন ০32008০63 

গবীয নরকূ নিদনদডারা  ানতযদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 64 গন ০32012০64 

গবীয নরকূ নিদনদডারা েদফদ অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2009 65 গন ০32009০65 

গবীয নরকূ নিদনদডারা ফািায ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 3 2010 66 গন ০32010০66 

গবীয নরকূ নিদনদডারা যনপদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 67 গন ০32011০67 

গবীয নরকূ নিদনদডারা সুকুভাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2009 68 গন ০32009০68 

গবীয নরকূ নিদনদডারা স্বদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2008 69 গন ০32008০69 

গবীয নরকূ রতঘনয অঃ যনদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2007 70 গন ০32007০70 

গবীয নরকূ নতুন রতঘনয অঃ ভনিদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2010 71 গন ০32010০71 

গবীয নরকূ ফাঙ্গারীপুয অতাঈদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2009 72 গন ০32009০72 



  

া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  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

গবীয নরকূ ফাঙ্গারীপুয অপাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2007 73 গন ০32007০73 

গবীয নরকূ তয়দ ভাামুদপুয সুকুভায দায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 74 গন ০32011০74 

গবীয নরকূ ৪ নং ওয়াদড য প্রায় ১০২০ টি গবীয নরকূ অদে 4 0 79 গন ০40০79 

গবীয নরকূ অনভনপুয গুরদায াড়ায় ১ টি গবীয নরকূ 4 2010 80 গন ০42010০80 

গবীয নরকূ অনভনপুয রুহুর অনভন দ যাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2012 81 গন ০42012০81 

গবীয নরকূ অনভনপুয ািী াদদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2008 82 গন ০42008০82 

গবীয নরকূ অনভনপুয াদভ অরী রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2010 83 গন ০42010০83 

গবীয নরকূ অনভনপুয মযত রগারিাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2011 84 গন ০42011০84 

গবীয নরকূ এ এভ ভনঈয যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2000 85 গন ০42000০85 

গবীয নরকূ টভয রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2010 86 গন ০42010০86 

গবীয নরকূ তনফফয দ যাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2000 87 গন ০42000০87 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড য প্রায় ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদে 5 0 98 গন ০50০98 

গবীয নরকূ িভিনভয়া দানখর ভাদ্রাায় ১ টি গবীয নরকূ 5 2003 99 গন ০52003০99 

গবীয নরকূ শ্যাভকুড় অনদর রভাদড় ১ টি গবীয নরকূ 5 2002 100 গন ০52002০100 

গবীয নরকূ শ্যাভকুড় অব্দুো দিযীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2005 101 গন ০52005০101 

গবীয নরকূ শ্যাভকুড় ঞ্চানন কুভাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2006 102 গন ০52006০102 

গবীয নরকূ শ্যাভকুড় ভন্টু  ভ য াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2002 103 গন ০52002০103 

গবীয নরকূ শ্যাভকুড় নপকুো এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2008 104 গন ০52008০104 

গবীয নরকূ শ্যাভকুড় ানদ খাঁয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2005 105 গন ০52005০105 

গবীয নরকূ ৬ নং ওয়াদড য িাভরা গ্রাদভ প্রায় ৪৫০ টি গবীয নরকূ অদে 6 0 107 গন ০60০107 

গবীয নরকূ ৬ নং ওয়াদড য যাভনগয গ্রাদভ প্রায় ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদে 6 0 108 গন ০60০108 

গবীয নরকূ ঈিয িাভরা প্রাথনভ  নফদ্যারয় ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 6 2008 109 গন ০62008০109 

গবীয নরকূ িাভরা ঋনল াড়া নদড়ন দাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2006 110 গন ০62006০110 

গবীয নরকূ িাভরা খাদর  দ যাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2012 111 গন ০62012০111 

গবীয নরকূ িাভরা োরাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2009 112 গন ০62009০112 

গবীয নরকূ িাভরা ঠাকুয াড়া তন ফাবুয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2008 113 গন ০62008০113 

গবীয নরকূ যাভনগয ওভয খাঁয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2002 114 গন ০62002০114 

গবীয নরকূ যাভনগয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 6 2008 115 গন ০62008০115 

গবীয নরকূ যাভনগয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 6 2006 116 গন ০62006০116 

গবীয নরকূ যাভনগয ভদপি দ যাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2008 117 গন ০62008০117 

গবীয নরকূ ৭ নং ওয়াদড য প্রায় ৪২০ টি গবীয নরকূ অদে 7 0 120 গন ০70০120 

গবীয নরকূ রাঈড়ী আাদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2012 121 গন ০72012০121 

গবীয নরকূ রাঈড়ী িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 7 2007 122 গন ০72007০122 



  

া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  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

গবীয নরকূ রাঈড়ী লুৎপদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2005 123 গন ০72005০123 

গবীয নরকূ ঈিয রাঈড়ী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 7 2006 124 গন ০72006০124 

গবীয নরকূ ভাে রাঈড়ী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 7 2009 125 গন ০72009০125 

গবীয নরকূ রাঈড়ী িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 7 2004 126 গন ০72004০126 

গবীয নরকূ রাঈড়ী য ানয নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 7 2001 127 গন ০72001০127 

গবীয নরকূ ৮ নং ওয়াদড য অগযাটি গ্রাদভ প্রায় ৩০০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0 129 গন ০80০129 

গবীয নরকূ ৮ নং ওয়াদড য ধনরগাতী গ্রাদভ প্রায় ১২০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0 130 গন ০80০130 

গবীয নরকূ ৮ নং ওয়াদড য সুিরপুয গ্রাদভ প্রায় ১৮০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0 131 গন ০80০131 

গবীয নরকূ ধনরগাতী রভাাযদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2008 132 গন ০82008০132 

গবীয নরকূ ধনরগাড়ী অঃ  নযদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2011 133 গন ০82011০133 

গবীয নরকূ ধনরগাড়ী যনপদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2011 134 গন ০82011০134 

গবীয নরকূ সুিরপুয অনরদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 0 135 গন ০80০135 

গবীয নরকূ সুিরপুয অম্মদ রভাদড় ১ টি গবীয নরকূ 8 2008 136 গন ০82008০136 

গবীয নরকূ সুিরপুয ভাদ্রাা ভাদঠ ১ টি গবীয নরকূ 8 2012 137 গন ০82012০137 

গবীয নরকূ অগযাট নফশ্বা াড়া রভাদড় ১ টি গবীয নরকূ 8 2007 138 গন ০82007০138 

গবীয নরকূ অগযাট স্টায বাটায রভাদড় ১ টি গবীয নরকূ 8 2005 139 গন ০82005০139 

গবীয নরকূ অগযাট ািী িদফদ অরী যদাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2009 140 গন ০82009০140 

গবীয নরকূ ধনরগাতী অঃ ওয়াদ্যদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2011 141 গন ০82011০141 

গবীয নরকূ ধনরগাতী রভাস্তাপায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2011 142 গন ০82011০142 

গবীয নরকূ ধনরগাতী যনদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2009 143 গন ০82009০143 

গবীয নরকূ সুিরপুয প্রাআভাযী স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 8 2007 144 গন ০82007০144 

গবীয নরকূ সুিরপুয াননপ নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2009 145 গন ০82009০145 

গবীয নরকূ ৯ নং ওয়াদড য ঘুঘু যাআর গ্রাদভ প্রায় ১৫০ টি গবীয নরকূ অদে 9 0 149 গন ০90০149 

গবীয নরকূ ৯ নং ওয়াদড য াড়নদয়া গ্রাদভ প্রায় ২০৫ টি গবীয নরকূ অদে 9 0 150 গন ০90০150 

গবীয নরকূ ৯ নং ওয়াদড য ারা গ্রাদভ প্রায় ১৮০ টি গবীয নরকূ অদে 9 0 151 গন ০90০151 

গবীয নরকূ াড়নদয়া াভাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2011 152 গন ০92011০152 

গবীয নরকূ ারা রযাস্তদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2008 153 গন ০92008০153 

গবীয নরকূ ারা যনদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2012 154 গন ০92012০154 

গবীয নরকূ ঘুঘু যাআর য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 9 2005 155 গন ০92005০155 

গবীয নরকূ াড়নদয়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 9 2000 156 গন ০92000০156 

গবীয নরকূ ভাে রাঈড়ী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 9 2001 157 গন ০92001০157 

গবীয নরকূ ারা িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 9 2002 158 গন ০92002০158 

গবীয নরকূ ারা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 9 2006 159 গন ০92006০159 



  

াতা-24 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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 দূগ যাপুয গ্রাদভ প্রায় ৩৪৫ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 1 0 24 দর ০10০24 

স্যাননটাযী ল্যানিন ১ নং ওয়াদড য মুিগুনন্ন গ্রাদভ প্রায় ৪২০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 1 0 25 দর ০10০25 

স্যাননটাযী ল্যানিন দূগ যাপুয পনযদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 1 2012 26 দর ০12012০26 

স্যাননটাযী ল্যানিন দূগ যাপুয নপকুদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 1 2012 27 দর ০12012০27 

স্যাননটাযী ল্যানিন ভিগুনন্ন অরতাদপয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 1 2012 28 দর ০12012০28 

স্যাননটাযী ল্যানিন ভিগুনন্ন অযাদপয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 1 2012 29 দর ০12012০29 

স্যাননটাযী ল্যানিন ভিগুনন্ন রনতপায ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 1 2011 30 দর ০12011০30 

স্যাননটাযী ল্যানিন ২ নং ওয়াদড য অাডাঙ্গা গ্রাদভ প্রায় ৩৪৫ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 2 0 47 দর ০20০47 

স্যাননটাযী ল্যানিন ২ নং ওয়াদড য নাদগাযদঘা গ্রাদভ প্রায় ৩৯২ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 2 0 48 দর ০20০48 

স্যাননটাযী ল্যানিন অাডাঙ্গা াদফয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2012 49 দর ০22012০49 

স্যাননটাযী ল্যানিন অাডাঙ্গা অপতাদফয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2014 50 দর ০22014০50 

স্যাননটাযী ল্যানিন অাডাঙ্গা ভননদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2013 51 দর ০22013০51 

স্যাননটাযী ল্যানিন নাদগাযদঘা রগাাদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2013 52 দর ০22013০52 

স্যাননটাযী ল্যানিন নাদগাযদঘা িনরদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2012 53 দর ০22012০53 

স্যাননটাযী ল্যানিন নাদগাযদঘা পনযদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2012 54 দর ০22012০54 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৩ নং ওয়াদড য নিদনদডারা গ্রাদভ প্রায় ৫০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 3 0 75 দর ০30০75 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৩ নং ওয়াদড য রতঘনয গ্রাদভ প্রায় ১৫০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 3 0 76 দর ০30০76 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৩ নং ওয়াদড য ফাঙ্গারীপুয গ্রাদভ প্রায় ৫০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 3 0 77 দর ০30০77 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৩ নং ওয়াদড য তয়দ ভামুদপুয গ্রাদভ প্রায় ১৫০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 3 0 78 দর ০30০78 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ নং ওয়াদড য প্রায় ১০০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 4 0 88 দর ০40০88 

স্যাননটাযী ল্যানিন অঃ রনতদপয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2007 89 দর ০42007০89 

স্যাননটাযী ল্যানিন অঃ াভাদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2010 90 দর ০42010০90 

স্যাননটাযী ল্যানিন অবু াআদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2011 91 দর ০42011০91 

স্যাননটাযী ল্যানিন অবুর মুনিদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2007 92 দর ০42007০92 

স্যাননটাযী ল্যানিন অবুর রাদদনয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2008 93 দর ০42008০93 

স্যাননটাযী ল্যানিন  াদভ অরীয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2011 94 দর ০42011০94 

স্যাননটাযী ল্যানিন নদ্যর আরাদভয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2008 95 দর ০42008০95 

স্যাননটাযী ল্যানিন াদভ অরী দ যাদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2010 96 দর ০42010০96 

স্যাননটাযী ল্যানিন াদভ অরীয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2012 97 দর ০42012০97 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওয়াদড য প্রায় ৪০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 5 0 106 দর ০50০106 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওয়াদড য িাভরা গ্রাদভ প্রায় ৫০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 6 0 118 দর ০60০118 



  

াতা-25 : 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 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওয়াদড য যাভনগয গ্রাদভ প্রায় ৩০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 6 0 119 দর ০60০119 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ নং ওয়াদড য প্রায় ৪২০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 7 0 128 দর ০70০128 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ নং ওয়াদড য অগযাটি গ্রাদভ প্রায় ৩০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 8 0 146 দর ০80০146 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ নং ওয়াদড য ধনরগাতী গ্রাদভ প্রায় ১২০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 8 0 147 দর ০80০147 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ নং ওয়াদড য সুিরপুয গ্রাদভ প্রায় ১৮০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 8 0 148 দর ০80০148 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওয়াদড য ঘুঘু যাআর গ্রাদভ প্রায় ১৫০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 9 0 160 দর ০90০160 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওয়াদড য াড়নদয়া গ্রাদভ প্রায় ২০৫ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 9 0 161 দর ০90০161 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওয়াদড য ারা গ্রাদভ প্রায় ১৮০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 9 0 162 দর ০90০162 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: াওড়/ফাওড়/খার/নফর/পুকুয ও ন্যান্য 

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

নফর দনক্ষণ মুিগুনন্ন নফর 1 0 9 খাাফা ০10০9 

 

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 ঋনলাড়া যাস্তা 1 0 6 মুনসুদযয ফানড় পন য াড়া ভনিদ ভাযা ০10০6 

ভাটিয যাস্তা  ানযগয াড়া যাস্তা 1 0 7 ফিলুয ফানড় াদদভয ফানড় ভাযা ০10০7 

ভাটিয যাস্তা  ানযগয াড়া যাস্তা 1 0 8 ভনভয়াদযয ফানড় রততুরা ফািায ভাযা ০10০8 

ভাটিয যাস্তা  ানযগয াড়া যাস্তা 1 0 9 রেঁতুরতরা ফািায ভননযাভপুয ড়  ভাযা ০10০9 

ভাটিয যাস্তা  ানযগয াড়া যাস্তা 1 0 10 ানিয রভাড় আভাআদরয ফানড় ভাযা ০10০10 

ভাটিয যাস্তা  ানযগয াড়া যাস্তা 1 0 11 ফিলুয রভাড় পন য াড়া ভাযা ০10০11 

ভাটিয যাস্তা র ফপুয যাস্তা 1 0 12 ভনতদনয ফানড় র ফপুয ভাযা ০10০12 

ভাটিয যাস্তা দনক্ষন মুিগুনন্ন যাস্তা 1 0 13 অভতরা রযাড অভিাদদয ফানড় ভাযা ০10০13 

ভাটিয যাস্তা দূগ যাপুয যাস্তা 1 0 14 সুকুভাদযয ফানড় দূগ যাপুয প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাযা ০10০14 

ভাটিয যাস্তা ধনীয যাস্তা 1 0 15 ভননযাভপুয ড়  ভনয়াদযয ফািায ভাযা ০10০15 

ভাটিয যাস্তা নিভ াড়া যাস্তা 1 0 16 গাফতরা অনিদদয ফানড় ভাযা ০10০16 

ভাটিয যাস্তা নিভ াড়া যাস্তা 1 0 17 ভননযাভপুয ড়  ফড় ভািায ভাযা ০10০17 

ভাটিয যাস্তা নিভ াড়া যাস্তা 1 0 18 অিগদযয ফানড় পারুদ য রদা ান ভাযা ০10০18 

ভাটিয যাস্তা পন য াড়া যাস্তা 1 0 19 াদদ অরীয ফানড় পন য াড়া ভাযা ০10০19 

ভাটিয যাস্তা পন য াড়া যাস্তা 1 0 20 িয়নাদরয ফানড় ভাদ্রাা ভাযা ০10০20 

ভাটিয যাস্তা পন য াট যাস্তা 1 0 21 অভতরা আভান নগয ভাযা ০10০21 

ভাটিয যাস্তা মুিগুনন্ন পূফ য াড়া 1 0 22 দূগ যাপুয াদ ায ভাথা নূয মুাম্মদদয ফানড় ভাযা ০10০22 

ভাটিয যাস্তা রভাড়র াড়ায যাস্তা 1 0 23 ভনপদিয ফানড় পনযদদয ফানড় ভাযা ০10০23 

ভাটিয যাস্তা রখ াড়া যাস্তা 1 0 24 পারুদখয রদা ান িারাদরয ফানড় ভাযা ০10০24 

ভাটিয যাস্তা রখ াড়া যাস্তা 1 0 25 রখ াড়া ইদগা যাজ্জাদ য ফানড় ভাযা ০10০25 

ভাটিয যাস্তা অাডাঙ্গা গািী াড়া যাস্তা 2 0 39 নশুয ফানড় অাডাঙ্গায ফাগ ভাযা ০20০39 

ভাটিয যাস্তা অাডাঙ্গা গািী াড়া যাস্তা 2 0 40 অাদদয ফানড় ভািায ভাযা ০20০40 



  

াতা-26 : 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 অাডাঙ্গা গািী াড়া যাস্তা 2 0 41 অাদদয ফানড় অাদফয ফানড় ভাযা ০20০41 

ভাটিয যাস্তা গািী াড়া যাস্তা 2 0 42 অাদফয ফানড় রভা দদদয ফানড় ভাযা ০20০42 

ভাটিয যাস্তা গািী াড়া যাস্তা 2 0 43 অাদফয ফানড় রভা দদদয ফানড় ভাযা ০20০43 

ভাটিয যাস্তা দপাদায াড়া যাস্তা 2 0 44 নযিাঈদরয ফানড় পিলুয ফানড় ভাযা ০20০44 

ভাটিয যাস্তা নাদগাযদঘা[ যাস্তা 2 0 45 নাদগাযদঘা ভনিয রগাাদরয ফানড় ভাযা ০20০45 

ভাটিয যাস্তা নাদগাযদঘা যাস্তা 2 0 46 অযাফুদরয ফানড় অিদযয ফানড় ভাযা ০20০46 

ভাটিয যাস্তা নাদগাযদঘা যাস্তা 2 0 47 মুনসুদযয ফানড় শুফদরয ফানড় ভাযা ০20০47 

ভাটিয যাস্তা নাদগাযদঘা যাস্তা 2 0 48 ভাদনায ফানড় িনরদরয ফানড় ভাযা ০20০48 

ভাটিয যাস্তা ভাদেয াড়া যাস্তা 2 0 49 ফটতরায রভাড় ভাদেয াড়া ভনিদ ভাযা ০20০49 

ভাটিয যাস্তা ভধ্য াড়া যাস্তা 2 0 50  াদদভয ফানড় নপয ফানড় ভাযা ০20০50 

ভাটিয যাস্তা অ ফদযয রযাড 3 0 58 ািয ফানড় অ ফদযয ফানড় ভাযা ০30০58 

ভাটিয যাস্তা অনিয ফানড় রযাড 3 0 59 ননন ফন্দুয ফানড় অনিয ফানড় ভাযা ০30০59 

ভাটিয যাস্তা আঈননয়ন নযলদ রযাড 3 0 60 নিদনদডারা ঋনলাড়া নযলদ ভাযা ০30০60 

ভাটিয যাস্তা কুন্ডুাড়া রযাড 3 0 61 শুকুভাদযয পুকুয াড় কুন্ডু াড়া ভাযা ০30০61 

ভাটিয যাস্তা নিদনদডারা ফািায রযাড 3 0 62 প্রধান ড়  নিদনদডারা ফািায ভাযা ০30০62 

ভাটিয যাস্তা িান দযয ফানড়য রযাড 3 0 63 িান দযয ফানড় ফাঙ্গারীপুয রতভাথা ভাযা ০30০63 

ভাটিয যাস্তা রতঘনয প্রাভানন  াড়া রযাড 3 0 64 রতঘনয প্রাভানন  াড়া নদী ভাযা ০30০64 

ভাটিয যাস্তা রতঘনয ভনিদ রযাড 3 0 65 যাজ্জাদ য ফানড় রতঘনয ভনিদ ভাযা ০30০65 

ভাটিয যাস্তা রতঘনয স্কুর রযাড 3 0 66 যাজ্জদ য ফানড় রতঘনয স্কুর ভাযা ০30০66 

ভাটিয যাস্তা নতুন রতঘনয নি রযাড 3 0 67 নতুন রতঘনয নি নদী ভাযা ০30০67 

ভাটিয যাস্তা নদীয রযাড 3 0 68 রতঘনয নি নদী ভাযা ০30০68 

ভাটিয যাস্তা পূফ য াড়া ভনিদ রযাড 3 0 69 ফাঙ্গারীপুয রতভাথা ভনিদ ভাযা ০30০69 

ভাটিয যাস্তা ফাঙ্গারীপুয রতভাথা রযাড 3 0 70 ফাঙ্গারীপুয নিরুর ফানড় ফাঙ্গারীপুয রতভাথা ভাযা ০30০70 

ভাটিয যাস্তা ফাঙ্গারীপুয রযাড 3 0 71 মুিগুনন ফাঙ্গারীপুয নিরুর ফানড় ভাযা ০30০71 

ভাটিয যাস্তা ফটতরা রযাড 3 0 72 ফটতরা মুিগুনন নি রযাড ভাযা ০30০72 

ভাটিয যাস্তা নব্রি রযাড 3 0 73 নিদনদডারা ফািায নব্রি ভাযা ০30০73 

ভাটিয যাস্তা যনপদ য ফানড়য রযাড 3 0 74 যনপদ য ফানড় প্রধান ড়  ভাযা ০30০74 

ভাটিয যাস্তা ানপনিয়া ভাদ্রাা রযাড 3 0 75 শুকুভাদযয িনভ ানপনিয়া ভাদ্রাা ভাযা ০30০75 

ভাটিয যাস্তা অনরয ফানড়য রযাড 4 0 86 নদিয যাস্তা অনরয ফানড় ভাযা ০40০86 

ভাটিয যাস্তা ইদগা রযাড 4 0 87 শ্যাভকুড় রযাড ইদগা ভাযা ০40০87 

ভাটিয যাস্তা ঈভদযয পুকুয রযাড 4 0 88 ঈভদযয পুকুয নানদযয ফানড় ভাযা ০40০88 

ভাটিয যাস্তা গুরদায রভাদড়য রযাড 4 0 89 রিয়াযম্যাদনয িনভ গুরদায রভাড় ভাযা ০40০89 

ভাটিয যাস্তা গুরদায াড়ায রযাড 4 0 90 ভনিদ গুরদায াড়া ভাযা ০40০90 

ভাটিয যাস্তা িাভতরা রযাড 4 0 91 প্রাথনভ  নফদ্যারয় অবুদরয ফানড় ভাযা ০40০91 

ভাটিয যাস্তা ঠাকুয ফানড়য রযাড 4 0 92 ঠাকুয ফানড় ভাদেয শ্যাভকুড় নব্রি ভাযা ০40০92 

ভাটিয যাস্তা দনক্ষন াড়া রযাড 4 0 93 রানাআ ভরী তারফন ইদগা ভাযা ০40০93 

ভাটিয যাস্তা নানদযয ফানড়য রযাড 4 0 94 নানদযয ফানড় অবু ফক্কদযয ফানড় ভাযা ০40০94 

ভাটিয যাস্তা পূফ য াড়ায যাস্তা 4 0 95 ফকুর তরা ারাদভয ফানড় ভাযা ০40০95 

ভাটিয যাস্তা ফকুর তরা রযাড 4 0 96 ফকুর তরা রানাআভরী তারফন ভাযা ০40০96 

ভাটিয যাস্তা ভাদ্রাা রযাড 4 0 97 নদিয যাস্তা ভাদ্রাা ভাযা ০40০97 



  

াতা-27 : 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 ভদনায ফানড়য রযাড 4 0 98 নদিয যাস্তা ভদনায ফানড় ভাযা ০40০98 

ভাটিয যাস্তা শ্যাভকুড় দনক্ষন াড়া রযাড 4 0 99  দরি রযাড শ্যাভকুড় দনক্ষন াড়া ভাযা ০40০99 

ভাটিয যাস্তা রাযাদফয ফানড়য রযাড 4 0 100 রাযাদফয ফানড় াদপি দ্দযাদযয ফানড় ভাযা ০40০100 

ভাটিয যাস্তা াদদভয ফানড়য রযাড 4 0 101 নদিয যাস্তা াদদভয ফানড় ভাযা ০40০101 

ভাটিয যাস্তা অনদর রভাড় রযাড 5 0 109 রফরাদতয ফানড় অনদন রভাড় ভাযা ০50০109 

ভাটিয যাস্তা অদনায়াদযয ফানড়য যাস্তা 5 0 110 অদনায়াদযয ফানড় পিলুয ফানড় ভাযা ০50০110 

ভাটিয যাস্তা অপিাদরয ফানড়য রযাড 5 0 111 অনদর রযাড অপিাদরয ফানড় ভাযা ০50০111 

ভাটিয যাস্তা ঋনলাড়া রযাড 5 0 112 ভদদযয ফানড় ঋনল াড়া ভাযা ০50০112 

ভাটিয যাস্তা ঋনলাড়া রযাড 5 0 113 িান দযয ফানড় ঋনল াড়া ভাযা ০50০113 

ভাটিয যাস্তা খাদরদ য ফানড়য রযাড 5 0 114 খাদরদ য ফানড় পন য নফঃ পুকুয ভাযা ০50০114 

ভাটিয যাস্তা িাভতরা রযাড 5 0 115 ফটতরা িাভতরা ভাযা ০50০115 

ভাটিয যাস্তা পিলু রভম্বাদযয ফানড়য রযাড 5 0 116 খাদরদ য ফানড় পিলু রভম্বাদযয ফানড় ভাযা ০50০116 

ভাটিয যাস্তা বুিতরা ফািায রযাড 5 0 117 রভাস্তপায ফানড় বুিতরা ফািায ভাযা ০50০117 

ভাটিয যাস্তা বুিতরা ফািায রযাড 5 0 118 তাদরফ রভাড়দরয ফানড় অনদন রভাড় ভাযা ০50০118 

ভাটিয যাস্তা ফটতরা রযাড 5 0 119 ফটতরা নব্রি ভাযা ০50০119 

ভাটিয যাস্তা ফটতরা রযাড 5 0 120 ফটতরা স্কুর ভাযা ০50০120 

ভাটিয যাস্তা রভম্বায ফানড় রযাড 5 0 121 রভম্বায ফানড় রগারাদভয ফানড় ভাযা ০50০121 

ভাটিয যাস্তা রভম্বায ফানড় রযাড 5 0 122 যিফ রভম্বাদযয ফানড় নিয ফানড় ভাযা ০50০122 

ভাটিয যাস্তা রভম্বায ফানড়য রযাড 5 0 123 অদনায়াদযয ফানড় পিলু রভম্বাদযয ফানড় ভাযা ০50০123 

ভাটিয যাস্তা ভনিদ রযাড 5 0 124 ভনিদ ঠাকুয াড়া ভাযা ০50০124 

ভাটিয যাস্তা ভনিদ রযাড 5 0 125 িাভদদদয ফানড় ভনিদ ভাযা ০50০125 

ভাটিয যাস্তা ভয়নাফানড় রযাড 5 0 126 মযদতয ফানড় ানপজুদযয ফানড় ভাযা ০50০126 

ভাটিয যাস্তা  ানর াপুয রযাড 6 0 131  ানর াপুয ঋনলাড়া ভাযা ০60০131 

ভাটিয যাস্তা রগায়ারাড়া রযাড 6 0 132 নডদয  াে রগায়ারাড়া ভাযা ০60০132 

ভাটিয যাস্তা রগায়ারাড়া রযাড 6 0 133 িাভাদনয ফানড় রগায়ারাড়া ভাঠ ভাযা ০60০133 

ভাটিয যাস্তা িাভতরা রযাড 6 0 134 দনক্ষণ িাভতরা ভনিদ রফদরদাতা ভাযা ০60০134 

ভাটিয যাস্তা িাভতরা রযাড 6 0 135 ম্যা াযতা াভসুয ফানড় ভাযা ০60০135 

ভাটিয যাস্তা িাভতরা রযাড 6 0 136 িাভাদনয ফানড় নরটদনয ফানড় ভাযা ০60০136 

ভাটিয যাস্তা িাভরা রযাড 6 0 137 দনক্ষণ িাভরা ভনিদ  নযদভয ফানড় ভাযা ০60০137 

ভাটিয যাস্তা িাভরা রযাড 6 0 138 যন দফয ফানড়  ানাপুকুয ভাযা ০60০138 

ভাটিয যাস্তা িাভরা রযাড 6 0 139  ানাপুকুয বাটা ভাযা ০60০139 

ভাটিয যাস্তা নব্রি রযাড 6 0 140 যাভনগয নব্রি াাদাৎ এয ফানড় ভাযা ০60০140 

ভাটিয যাস্তা বাটা রযাড 6 0 141  নযদভয ফানড় নুযাটি অভতরা ভাযা ০60০141 

ভাটিয যাস্তা ভাদ্রাা রযাড 6 0 142 নাায ডাঃ ফানড় ভাদ্রাা ভাযা ০60০142 

ভাটিয যাস্তা ভনিদ রযাড 6 0 143 ভনিদ  াভরুদরয ফানড় ভাযা ০60০143 

ভাটিয যাস্তা শ্যাভকুড় রযাড 6 0 144  ানর াপুয ফািায শ্যাভপুয যাস্তা ভাযা ০60০144 

ভাটিয যাস্তা নযয়ানন নদী রযাড 6 0 145 ঈিয িাভরা ভাঠ নযয়ানন নদী ভাযা ০60০145 

ভাটিয যাস্তা নযয়ানন নদী রযাড 6 0 146 ারাদভয ফানড় নযয়ানন নদী ভাযা ০60০146 

ভাটিয যাস্তা অদভদদয ফানড়য যাস্তা 7 0 153 অদভদদয ফানড় ভনিদ ভাযা ০70০153 

ভাটিয যাস্তা আাদ য ফানড়য যাস্তা 7 0 154 নপয ফানড় আাদ য ফানড় ভাযা ০70০154 



  

াতা-28 : 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 খাদরদ য ফানড়য রযাড 7 0 155 খাদরদ য ফানড় নব্রি ভাযা ০70০155 

ভাটিয যাস্তা রঘালাড়া রযাড 7 0 156 রঘাল াড়া ারফানড় ভাযা ০70০156 

ভাটিয যাস্তা িাভতরা রযাড 7 0 157 স্কুর িাভতরা ভাযা ০70০157 

ভাটিয যাস্তা োঈতরা রযাড 7 0 158 োঈতরা রযাড ঋনল াড়া ভাযা ০70০158 

ভাটিয যাস্তা ফটতরা রযাড 7 0 159 বাফীয রভাড় ফটতরা ভাযা ০70০159 

ভাটিয যাস্তা বাফীয রভাড় যাস্তা 7 0 160 বাফীয রভাড় ারা নব্রি ভাযা ০70০160 

ভাটিয যাস্তা ভাে রাঈড়ী রযাড 7 0 161 লুৎপদযয ফানড় ভাে রাঈড়ী ভাযা ০70০161 

ভাটিয যাস্তা রভম্বাদযয ফানড়য যাস্তা 7 2012 162  াভরুজ্জাভাদনয ফানড় রভম্বাদযয ফানড় ভাযা ০72012০162 

ভাটিয যাস্তা যনদদয ফানড়য যাস্তা 7 0 163 াআস্কুর যনদদয ফানড় ভাযা ০70০163 

ভাটিয যাস্তা খাঁ াড়ায যাস্তা 8 0 176 ভনিদ যনফঈদরয ফানড় ভাযা ০80০176 

ভাটিয যাস্তা িাভতরা রযাড 8 0 177 যনপদ য ফানড় ারাদভয ফানড় ভাযা ০80০177 

ভাটিয যাস্তা িাভতরায যাস্তা 8 0 178 রিৌন দায রভাড় ফাায এয ফানড় ভাযা ০80০178 

ভাটিয যাস্তা দপাদায াড়ায যাস্তা 8 0 179 িদফদদয ফানড় িাভতরায যাস্তা ভাযা ০80০179 

ভাটিয যাস্তা ধনরগাতী পূফ য াড়ায রযাড 8 0 180 রভআন রযাড পারুদ য ফানড় ভাযা ০80০180 

ভাটিয যাস্তা ধনরগাতী পূফ য াড়ায রযাড 8 0 181 রভআন রযাড অবু ফক্কদযয ফানড় ভাযা ০80০181 

ভাটিয যাস্তা ধনরগাতী রযাড 8 0 182 িাভতরায াদ া ভাযা ০80০182 

ভাটিয যাস্তা ধনরগাতী রযাড 8 0 183 ভাসুদদয ফানড় রভাাযদপয ফানড় ভাযা ০80০183 

ভাটিয যাস্তা নওদয ফানড়য রযাড 8 0 184 আঈসুদপয ফানড় নওদয ফানড় ভাযা ০80০184 

ভাটিয যাস্তা নফদরয রযাড 8 0 185 জুনাদফয ফানড় াািাাদনয ফানড় ভাযা ০80০185 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 8 0 186 ভাফুদিয ফানড় রভাাযদপয ফানড় ভাযা ০80০186 

ভাটিয যাস্তা ভনরা ভাদ্রাা রযাড 8 0 187 নফরায ফানড় অদনায়াদযয ফানড় ভাযা ০80০187 

ভাটিয যাস্তা রাঈড়ী রযাড 8 0 188 রনতদপয ফানড় প্রাআভাযী স্কুর রাঈড়ী ভাযা ০80০188 

ভাটিয যাস্তা াদদফয ফানড়য রযাড 8 0 189 ভািায তরা াদদফয ফানড় ভাযা ০80০189 

ভাটিয যাস্তা অনতয়াদযয ফানড়য যাস্তা 9 0 197 দলুয ফানড় অনতয়াদযয ফানড় ভাযা ০90০197 

ভাটিয যাস্তা িাতাদরয রযাড 9 0 198 িাতার আজ্জদতয ফানড় ভাযা ০90০198 

ভাটিয যাস্তা নডদনানয রভাড় রযাড 9 0 199 ফটতরা নডদনানয রভাড় ভাযা ০90০199 

ভাটিয যাস্তা পারুদ য ফানড়য যাস্তা 9 0 200 ভনিদ পারুদ য ফানড় ভাযা ০90০200 

ভাটিয যাস্তা ফটতরায রযাড 9 0 201  নযদভয ফানড় ফটতরা ভাযা ০90০201 

ভাটিয যাস্তা নব্রি রযাড 9 0 202 নব্রি অরীয ফানড় ভাযা ০90০202 

ভাটিয যাস্তা ভাদ্রাা রযাড 9 0 203 রযিাঈদরয ফানড় ভাদ্রাা ভাযা ০90০203 

ভাটিয যাস্তা যঈদপয ফানড়য যাস্তা 9 0 204 যঈদপয ফানড় অআজুয ফানড় ভাযা ০90০204 

ভাটিয যাস্তা যনদদয ফানড়য রযাড 9 0 205 নদিয ভাথা যনদদয ফানড় ভাযা ০90০205 

ভাটিয যাস্তা নযাদিয ফানড়য যাস্তা 9 0 206 নযাদিয ফানড় ফািায ভাযা ০90০206 

ভাটিয যাস্তা দদযয ফানড়য রযাড 9 0 207 ভান্নাদনয ফানড় দদযয ফানড় ভাযা ০90০207 

 

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  ানযগয াড়া যাস্তা 1 2002 2 াদদভয ফানড় মুিগুনন্ন নদনঘ াআ ০12002০2 

আদটয নরং যাস্তা অাডাঙ্গা গাআন াড়া যাস্তা 2 2002 27 িাদফদদয ফানড় াভসুদযয ফানড় াআ ০22002০27 

আদটয নরং যাস্তা গাআন াড়া যাস্তা 2 0 28 িাদফদদয ফানড় য াদযয ফানড় াআ ০20০28 



  

াতা-29 : 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 গািী াড়া যাস্তা 2 0 29 অযাদপয ফানড় অাদদয ফানড় াআ ০20০29 

আদটয নরং যাস্তা দপাদায াড়া যাস্তা 2 0 30 অযাদপয ফানড় নযিাঈদরয ফানড় াআ ০20০30 

আদটয নরং যাস্তা দ্যগ যাপুয যাস্তা 2 2012 31 সুআি রগট াদ ায ভাথা াআ ০22012০31 

আদটয নরং যাস্তা নাদগাযদঘা যাস্তা 2 2004 32 াাদনয ফানড় নাদগাযদঘা ভনিয াআ ০22004০32 

আদটয নরং যাস্তা নাদগাযদঘা যাস্তা 2 2008 33 ডনরয ফানড় ভনিদদয ফানড় াআ ০22008০33 

আদটয নরং যাস্তা ন্ন নভস্ত্রীয  াযখানা রযাড 3 2009 52 ন্ন নভনিয  াযখানা ননন ফন্দুয ফানড় াআ ০32009০52 

আদটয নরং যাস্তা অনভনুদযয ফানড়য রযাড 3 0 53 ফাঙ্গারীপুয রতভাথা অনভনুদযয ফানড় াআ ০30০53 

আদটয নরং যাস্তা  দরি রযাড 3 2000 54 প্রধান ড়  াজুয ফানড় াআ ০32000০54 

আদটয নরং যাস্তা রিয়াযম্যাদনয ফানড়য রযাড 4 2005 77 নদিয যাস্তা তািাভন াআ ০42005০77 

আদটয নরং যাস্তা িনরদরয ফানড়য রযাড 4 2009 78 িনরদরয ফানড় যান দফয ফানড় াআ ০42009০78 

আদটয নরং যাস্তা ভনিদ রযাড 4 0 79 নিভ াড়ায যাস্তা ভনিদ াআ ০40০79 

আদটয নরং যাস্তা আঈনুদয ফাড়ীয রযাড 5 2011 103 আঈনুদয ফানড় নূয আরাদভয রদা ান াআ ০52011০103 

আদটয নরং যাস্তা ভয়নাফানড় রযাড 5 0 104 ভয়না ফানড় মযদতয ফানড় াআ ০50০104 

আদটয নরং যাস্তা রযাস্তদভয রদা ান রযাড 7 2010 148 নি রযাস্তদভয রদা ান াআ ০72010০148 

আদটয নরং যাস্তা িাভতরা রযাড 8 2008 165 রনতদপয ফানড় ারাদভয ফানড় াআ ০82008০165 

আদটয নরং যাস্তা িাভতরায যাস্তা 8 2008 166 িাভতরা রিৌন দায রভাড় াআ ০82008০166 

আদটয নরং যাস্তা ধনরগাতী পূফ য াড়ায রযাড 8 2008 167 ভনিদ অনাদযয ফানড় াআ ০82008০167 

আদটয নরং যাস্তা ধনরগাতী ভাদ্রাা রযাড 8 2001 168 রভাাযদপয ফানড় নযয নদীয াদ া াআ ০82001০168 

আদটয নরং যাস্তা ভনরা ভাদ্রাা রযাড 8 2010 169 ভনদতয রদা ান নফরায ফানড় াআ ০82010০169 

আদটয নরং যাস্তা ন তাদফয ফানড়য রযাড 9 2009 191 মুনিদতয ফানড় ন তাদফয ফানড় াআ ০92009০191 

আদটয নরং যাস্তা গননয ফানড়য যাস্তা 9 2008 192 গননয ফানড় আাদ য ফানড় াআ ০92008০192 

 

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 িাভতরা রযাড 5 2001 106 যানদদয ফানড় িাভতরা াদনফ ০52001০106 

রনযং রফাল্ড যাস্তা শ্যাভকুড় রযাড 6 0 129 শ্যাভকুড় িাভতরা াদনফ ০60০129 

রনযং রফাল্ড যাস্তা িাভতরা রযাড 7 2001 150 িানারীয রভাড় িাভতরা াদনফ ০72001০150 

রনযং রফাল্ড যাস্তা িাভতরায রভাড় রযাড 7 2005 151 িাভতরা ারা নব্রি াদনফ ০72005০151 

রনযং রফাল্ড যাস্তা মুনিদতয ফানড়য রযাড 9 2007 195 যঈদপয ফানড় মুনিদতয ফানড় াদনফ ০92007০195 

 

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 পন য াট ড়  1 0 3 পন য াট নব্রি অভতরা ানি ০10০3 

া া যাস্তা ভননযাভপুয যাস্তা 1 0 4 পন য াট নব্রি ভননযাভপুয ানি ০10০4 

া া যাস্তা অাডাঙ্গা গািী াড়া যাস্তা 2 2006 34  ানযগয াড়া ভনিদ অাদযয ফানড় ানি ০22006০34 

া া যাস্তা গািী াড়া দত ফানয়া াড়া যাস্তা 2 0 35 পন য াট ফািায িারাটি ফািায ানি ০20০35 

া া যাস্তা নাদগাযদঘা যাস্তা 2 2001 36 পন য াট ফািায অয়ূদফয ফানড় ানি ০22001০36 

া া যাস্তা ভননযাপুয র ফপুয যাস্তা 2 0 37 পন য াট ফািায র ফপুয ানি ০20০37 

া া যাস্তা নতুন রতঘনয রযাড 3 2005 55 ফাঙ্গারীপুয নতুন রতঘযী ানি ০32005০55 

া া যাস্তা নযয নদীয রযাড 3 2000 56 ীদভয ফানড় িননয নভর ানি ০32000০56 



  

াতা-30 : 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 

া া যাস্তা  দরি রযাড 4 2000 80 াতক্ষীযা রযাড  দরি ানি ০42000০80 

া া যাস্তা নিভ াড়ায রযাড 4 2008 81 রিয়াযম্যাদনয রভাড় তার ফন ানি ০42008০81 

া া যাস্তা াতক্ষীযা রযাড 4 1995 82 ননদ্দদ য ফানড় গুরদাদযয রভাড় ানি ০41995০82 

া া যাস্তা াদযি খায নব্রি রযাড 4 2005 83 াদযি খায নব্রি াাডাঙ্গা নব্রি ানি ০42005০83 

া া যাস্তা রিয়াযম্যাদনয রভাড় যাস্তা 5 2007 105 রিয়াযম্যাদনয রভাড় রয অরীয ফানড় ানি ০52007০105 

া া যাস্তা মদায াতক্ষীযা রযাড 6 0 128 যাভনগয নব্রি াদতভ ফানড় ানি ০60০128 

া া যাস্তা রাঈড়ী যাস্তা 7 2000 149 রাঈড়ী বাফীয রভাড় ানি ০72000০149 

া া যাস্তা খাঁনপুয যাস্তা 8 2008 170 অভদদয ফানড় অবুর রাদদনয ফানড় ানি ০82008০170 

া া যাস্তা রাযাতরা দত খানপুয রযাড 8 1996 171 অপতাফ নফশ্বাদয ফানড় িাভার খাঁয ফানড় ানি ০81996০171 

া া যাস্তা ভািায তরায রযাড 8 2000 172 সুিরপুয ফািায ভািায তরা ানি ০82000০172 

া া যাস্তা ভননযাভপুয দত র ফপুয রযাড 8 0 173 রয়াযা তরা রাঈড়ী যাস্তা রভাড় ানি ০80০173 

া া যাস্তা ঘুঘুযাআর দত াড়নদয়া রযাড 9 2003 193 িাতার াড়নদয়া ানি ০92003০193 

া া যাস্তা ারা নব্রি রযাড 9 2005 194 নডদনানয রভাড় ারা নব্রি ানি ০92005০194 

 

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 ১৩৮ টি াআ  ারবাট য অদে 1 0 1  াবা ০10০1 

ব্রীি ১ নং ওয়াদড য ১১ টি রোট ব্রীি অদে 1 0 5 ব্রীি ০10০5 

 ারবাট য ২ নং ওয়াদড য ১৬৭ টি াআ  ারবাট য অদে 2 0 26  াবা ০20০26 

ব্রীি ২ নং ওয়াদড য ৮ টি রোট ব্রীি অদে 2 0 38 ব্রীি ০20০38 

 ারবাট য ৩ নং ওয়াদড য ২২০ টি াআ  ারবাট য অদে 3 0 51  াবা ০30০51 

ব্রীি ৩ নং ওয়াদড য ৬ টি রোট ব্রীি অদে 3 0 57 ব্রীি ০30০57 

 ারবাট য ৪ নং ওয়াদড য ১৮৫ টি াআ  ারবাট য অদে 4 0 76  াবা ০40০76 

ব্রীি ৪ নং ওয়াদড য ফড় ব্রীি ২ টি 4 0 84 ব্রীি ০40০84 

ব্রীি ৪ নং ওয়াদড য ৪ টি রোট ব্রীি অদে 4 0 85 ব্রীি ০40০85 

 ারবাট য ৫ নং ওয়াদড য ১৬৫ টি াআ  ারবাট য অদে 5 0 102  াবা ০50০102 

ব্রীি ৫ নং ওয়াদড য ফড় ব্রীি ১ টি 5 0 107 ব্রীি ০50০107 

ব্রীি ৫ নং ওয়াদড য ৫ টি রোট ব্রীি অদে 5 0 108 ব্রীি ০50০108 

 ারবাট য ৬ নং ওয়াদড য ২০০ টি াআ  ারবাট য অদে 6 0 127  াবা ০60০127 

ব্রীি ৬ নং ওয়াদড য ৩ টি রোট ব্রীি অদে 6 0 130 ব্রীি ০60০130 

 ারবাট য ৭ নং ওয়াদড য ১৭০ টি াআ  ারবাট য অদে 7 0 147  াবা ০70০147 

ব্রীি ৭ নং ওয়াদড য ৪ টি রোট ব্রীি অদে 7 0 152 ব্রীি ০70০152 

 ারবাট য ৮ নং ওয়াদড য ১৩০ টি াআ  ারবাট য অদে 8 0 164  াবা ০80০164 

ব্রীি ৮ নং ওয়াদড য ফড় ব্রীি ১ টি 8 0 174 ব্রীি ০80০174 

ব্রীি ৮ নং ওয়াদড য ৪ টি রোট ব্রীি অদে 8 0 175 ব্রীি ০80০175 

 ারবাট য ৯ নং ওয়াদড য ১৫০ টি াআ  ারবাট য অদে 9 0 190  াবা ০90০190 

ব্রীি ৯ নং ওয়াদড য ৩ টি রোট ব্রীি অদে 9 0 196 ব্রীি ০90০196 

 



  

াতা-31 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-32 : 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 ঈওয মুিগুনন্ন ইদগা 1 1987   স্থানীয় িনগণ           

2 দনক্ষন মুিগুনন্ন ইদগা 1 1954   স্থানীয় িনগণ           

3 মুিগুনন্ন দযগা ফানড়  ফযস্থান 1 1962   ব্যনক্তগত           

4 ঈওয মুিগুনন্ন য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ১১ টি 1 1972   য ায ২০০৪/২০০৫   এর নি আ নড     

5 দনক্ষন মুিগুনন্ন য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 1 1968   য ায ২০০১/২০০২   এর নি আ নড     

6 দূগ যাপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 1 1993   য ায ২০০১/২০০২   এর নি আ নড     

7 ঈওয মুিগুনন্ন ফুয াননয়া ভাদ্রাা 1 1898   স্থানীয় িনগণ           

8 দনক্ষন মুিগুনন্ন ানপনিয়া ভাদ্রাা। বফন ২ টি, রুভ ৪ টি 1 1982   স্থানীয় িনগণ           

9 দূগ যাপুয  ানর ভনিয 1 2004   স্থানীয় িনগণ           

10 দূগ যাপুয  ানর ভনিয 1 2008   স্থানীয় িনগণ           

11 দূগ যাপুয  ানর ভনিয 1 1988   স্থানীয় িনগণ           

12 দূগ যাপুয  ানর ভনিয 1 1987   স্থানীয় িনগণ           

13 দূগ যাপুয দূগ যা ভনিয 1 1987   স্থানীয় িনগণ           

14 ঈওয মুিগুনন্ন  ানযগয াড়া িাদভ ভনিদ 1 1992   স্থানীয় িনগণ           

15 ঈওয মুিগুনন্ন গািী াড়া িাদভ ভনিদ 1 1945   স্থানীয় িনগণ           

16 ঈওয মুিগুনন্ন পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 1 1982   স্থানীয় িনগণ           

17 ঈওয মুিগুনন্ন ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ 1 1972   স্থানীয় িনগণ           

18 মুিগুনন্ন দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 1 2011   স্থানীয় িনগণ           

19 মুিগুনন্ন ফাতরা িাদভ ভনিদ 1 1985   স্থানীয় িনগণ           

20 মুিগুনন্ন ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ 1 1982   স্থানীয় িনগণ           

21 মুিগুনন্ন রখ াড়া িাদভ ভনিদ 1 1963   স্থানীয় িনগণ           

22 মুিগুনন্ন রখ াড়া িাদভ ভনিদ 1 1985   স্থানীয় িনগণ           

23 রভৌিা মুিগুনন্ন শ্মান ঘাট 1 1962   স্থানীয় িনগণ           

24 অাডাঙ্গা ভাদেয াড়া ইদগা 2 1978   স্থানীয় িনগণ 2002   স্থানীয় িনগণ     

25 অাডাঙ্গা ভাঠ াড়া ইদগা 2 1988   স্থানীয় িনগণ 2008         

26 অাডাঙ্গা রভাড়র াড়া ইদগা 2 1982   স্থানীয় িনগণ 2000   স্থানীয় িনগণ     

27 নাদগাযদঘা ইদগা 2 1998   স্থানীয় িনগণ 2004   স্থানীয় িনগণ     

28 অাডাঙ্গা ভাদেয াড়া এনতভখানা 2 2006   স্থানীয় িনগণ           

29 অাডাঙ্গা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 2 1993   য ায ২০০৩/২০০৪   এর নি আ নড     

30 নাদগাযদঘা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ৩ টি, রুভ ১০ টি 2 1953   য ায ২০০৯/২০১০   এর নি আ নড     

31 নাদগাযদঘা ফহুমুখী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ৩ টি, রুভ ১৬ টি 2 1970   য ায ২০১০/২০১১   নক্ষা প্রদ ারী 

নধদিয 

    

32 অাডাঙ্গা ানপনিয়া ভাদ্রাা 2 2004   স্থানীয় িনগণ           

33 নাদগাযদঘা  ানর ভনিয 2 2012   স্থানীয় িনগণ           

34 অাডাঙ্গা  ানযগয াড়া িাদভ ভনিদ 2 0   স্থানীয় িনগণ           

35 অাডাঙ্গা গাআনাড়া  াদঞ্জগানা িাদভ ভনিদ 2 0   স্থানীয় িনগণ           

36 অাডাঙ্গা গাআনাড়া িাদভ ভনিদ 2 0   স্থানীয় িনগণ           

37 অাডাঙ্গা ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ 2 0   স্থানীয় িনগণ           



  

া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 

38 অাডাঙ্গা ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ 2 0   স্থানীয় িনগণ           

39 নাদগাযদঘা িাদভ ভনিদ 2 1962   স্থানীয় িনগণ           

40 নাদগাযদঘা স্কুর িাদভ ভনিদ 2 1992   স্থানীয় িনগণ           

41 ১২ নং শ্যাভকুড় আঈননয়ন নযলদ। ২য় তরা বফন ১ টি, ১ তরা বফন ১ 

টি, রুভ ১৬ টি 

3 0   য ায এফং এর 

নি আ নড 

          

42 নিদনদডারা র্ভনভ নপ। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 3 1950   স্থানীয় িনগণ           

43 নিদনদডারা  দরি। বফন ২ টি, রুভ ১০ টি 3 1991   স্থানীয় িনগণ           

44 নিদনদডারা রাষ্ট নপ 3 1972               

45 নিদনদডারা ন ন্ডায গাদড যন। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 3 1997   স্থানীয় িনগণ           

46 নিদনদডারা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 3 1937   য ায ২০০৭/২০০৮   এর নি আ নড     

47 রতঘনয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 3 1991     ২০০৫/২০০৬   এর নি আ নড     

48 ফাঙ্গারীপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৮ টি 3 1950   য ায           

49 তয়দ ভামুদপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 3 1937   য ায ২০০৪/২০০৫   এর নি আ নড     

50 ফাঙ্গারীপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড ২ টি, রুভ ১২ টি 3 1991   স্থানীয় িনগণ এফং 

য ায 

2005   এর নি আ নড     

51  ারীগঞ্জ ফািায ানপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১ টি 3 1975               

52 নিদনদডারা ভনরা দানখর ভাদ্রাা। বফন ২ টি, রুভ ১২ টি 3 1990   স্থানীয় িনগণ           

53 তয়দ ভামুদপুয ানপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১ টি 3 1980   স্থানীয় িনগণ           

54 নিদনদডারা দাাড়া  ানর ভনিয 3 1992               

55 নিদনদডারা ফািায াফ যিনীন ভনিয 3 1950               

56 রতঘনয  ানর ভনিয 3 1992               

57 তয়দ ভামুদপুয যাধা রগানফি ভনিয 3 1980               

58  ারীগঞ্জ ফািায ংরগ্ন িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 1975               

59 নিদনদডারা াদজিখানা িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 2005               

60 নিদনদডারা ফািায িাদভ ভনিদ। ২ তরা 3 1977   স্থানীয় িনগণ           

61 রতঘনয িাদভ ভনিদ 3 1973               

62 রতঘনয পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 2005               

63 নতুন রতঘনয িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 1975               

64 ফাঙ্গারীপুয িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 1957               

65 ফাঙ্গারীপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ংরগ্ন িাদভ ভনিদ 3 1952               

66 তয়দ ভামুদপুয িাদভ ভনিদ। টিনদড 3 1958               

67 অনভনপুয ইদগা 4 1960   স্থানীয় িনগণ           

68 দনক্ষন শ্যাভকুড় ইদগা 4 1995   স্থানীয় িনগণ           

69 অনভনপুয িাভতরা এনতভখান 4 1999   স্থানীয় িনগণ           

70 অনভনপুয ভাদেয াড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 4 1993   স্থানীয় িনগণ ২০১৩/২০১৪   য ায     

71 অনভনপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 4 1993   য ায           

72 অনভনপুয ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 4 2010   স্থানীয় িনগণ           

73 অনভনপুয িাভতরা িাদভ ভনিদ 4 1995   স্থানীয় িনগণ           

74 অনভনপুয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 4 2010   স্থানীয় িনগণ           



  

া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 

75 অনভনপুয ফকুরতরা িাদভ ভনিদ 4 1970   স্থানীয় িনগণ           

76 অনভনপুয ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ 4 1970   স্থানীয় িনগণ           

77 অনভনপুয রভাড়রাড়া িাদভ ভনিদ 4 2004   স্থানীয় িনগণ           

78 অনভনপুয দ যায াড়া িাদভ ভনিদ 4 1990   স্থানীয় িনগণ           

79 দনক্ষন শ্যাভকুড় গািী াড়া িাদভ ভনিদ 4 1990   স্থানীয় িনগণ           

80 দনক্ষন শ্যাভকুড় িাদভ ভনিদ 4 1980   স্থানীয় িনগণ           

81 দনক্ষন শ্যাভকুড় দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 4 1970   স্থানীয় িনগণ           

82 শ্যাভকুড় রখ াড়া এনতভখানা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১ টি 5 2002   স্থানীয় িনগণ           

83 বুিতরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 5 1988   য ায           

84 ভয়নাফানড় য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৯ টি 5 1982               

85 ভয়নাফানড় ননম্ন ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ২ টি, রুভ ১৩ টি 5 1988   য ায           

86 শ্যাভকুড় িভি নভয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৮ টি 5 1998   য ায           

87 শ্যাভকুড় দিযী াড়া ানপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১ টি 5 0   স্থানীয় িনগণ           

88 শ্যাভকুড় ঋনলাড়া  ানর ভনিয 5 0   স্থানীয় িনগণ           

89 শ্যাভকুড়  ভ য ায াড়া   ানর ভনিয 5 0   স্থানীয় িনগণ           

90 ভয়নাফানড় ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ংরগ্ন ভনিদ। টিনদড 5 1972               

91 শ্যাভকুড় অনদর রভাড় ভনিদ 5 1975               

92 শ্যাভকুড় িভি নভয়া দানখর ভাদ্রাা ভনিদ। টিনদড 5 1997               

93 শ্যাভকুড় দিযী াড়া ভনিদ 5 2001               

94 শ্যাভকুড় দপাদায াড়া ভনিদ 5 1977   স্থানীয় িনগণ           

95 শ্যাভকুড় ফটতরা ভনিদ। টিনদড 5 2002   স্থানীয় িনগণ           

96 শ্যাভকুড় রভাো াড়া ভনিদ। টিনদড 5 1998               

97 শ্যাভকুড় রভাড়র াড়া ভনিদ। টিনদড 5 1986               

98 শ্যাভকুড় রখ াড়া ভনিদ 5 1987               

99 িাভতরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 1981   য ায           

100 দনক্ষন িাভতরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৪ 

টি 

6 2002   স্থানীয় িনগণ           

101 যাভনগয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 1987   য ায           

102 যাভনগয ননম্ন ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ২ টি, রুভ ৭ টি 6 1998   য ায           

103 যাভনগয এফদতদায়ী ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 6 1990   স্থানীয় িনগণ           

104 ঈিয িাভরা াফ যিনীন  ানর ভনিয 6 2008   স্থানীয় িনগণ           

105 িাভরা ঋনলাড়া ভনিয 6 2006   স্থানীয় িনগণ           

106 িাভরা সুযত াড়া ভনিয 6 2009   স্থানীয় িনগণ           

107 িাভতরা ঈিয াড়া ভনিদ 6 2002   স্থানীয় িনগণ           

108 িাভরা ফাদরদাতা িাদভ ভনিদ। টিনদড 6 2002   স্থানীয় িনগণ           

109 দনক্ষন িাভরা িাদভ ভনিদ 6 1978   স্থানীয় িনগণ           

110 ভধ্য িাভরা গািী াড়া ভনিদ। টিনদড 6 1975   স্থানীয় িনগণ           

111 যাভনগয নিভ াড়া ভনিদ। ২ তরা 6 1965   স্থানীয় িনগণ           

112 যাভনগয ভাঠ াড়া ভনিদ। টিনদড 6 2003   স্থানীয় িনগণ           



  

া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 

113 যাভনগয যাভনগয ফািায ভনিদ। ২ তরা 6 2002   স্থানীয় িনগণ           

114 রাঈড়ী ইদগা ভয়দান 7 1956               

115 রাঈড়ী রাষ্ট নপ 7 1946               

116 ঈিয রাঈড়ী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 7 1973   স্থানীয় িনগণ ২০০১/২০০২   এর নি আ নড     

117 ভাে রাঈড়ী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 7 1984   স্থানীয় িনগণ 1995   এর নি আ নড     

118 রাঈড়ী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 7 1948   স্থানীয় িনগণ ২০০৫/২০০৬   এর নি আ নড     

119 রাঈড়ী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, ১ টি টিনদড 7 1985   স্থানীয় িনগণ           

120 রাঈড়ী যাভনগয  ানভর ভাদ্রাা 7 1988               

121 রাঈড়ী রঘালাড়া ভনিয 7 2012               

122 দনক্ষন রাঈড়ী  ানযগয াড়া  ভনিদ 7 1999   স্থানীয় িনগণ           

123 দনক্ষন রাঈড়ী ভাদেয াড়া  ভনিদ 7 1972   স্থানীয় িনগণ           

124 দনক্ষন রাঈড়ী যদায াড়া  ভনিদ 7 1982   স্থানীয় িনগণ           

125 ভাে রাঈড়ী িাদভ ভনিদ 7 1980   স্থানীয় িনগণ           

126 ভাে রাঈড়ী দনক্ষন াড়া  ভনিদ 7 1992   স্থানীয় িনগণ           

127 ভাে রাঈড়ী শ্যাভ াড়া  ভনিদ 7 1993   স্থানীয় িনগণ           

128 রাঈড়ী ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 7 1978               

129 রাঈড়ী দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 7 1998               

130 রাঈড়ী পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ 7 1990               

131 রাঈড়ী নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 7 1997               

132 সুিরপুয ফািায ইদগা 8 0   স্থানীয় িনগণ           

133 ধনরগাতী ভাদ্রাা এনতভখানা। বফন ১টি, রুভ ২ টি 8 0               

134 ধনরগাতী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 8 1995               

135 সুিরপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 8 1975               

136 ধনরগাতী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড ১ টি, রুভ ৭ টি 8 1990   এর নি আ নড 1998   নক্ষা প্রদ ারী 

নধদিয 

    

137 সুিরপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড ১ টি, রুভ ৭ টি 8 1990   এর নি আ নড           

138 ধনরগাতী অরীভ ভাদ্রাা। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড বফন ২ টি, রুভ ১০ টি 8 1985               

139 সুিরপুয অগাযাটি অনরভ ভাদ্রাা 8 0   এর নি আ নড           

140 অগাযাটি দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 8 1970   স্থানীয় িনগণ           

141 অগাযাটি দপাদায াড়া িাদভ ভনিদ 8 1990   স্থানীয় িনগণ           

142 অগাযাটি রভাো াড়া িাদভ ভনিদ 8 1965   স্থানীয় িনগণ           

143 অগাযাটি যদায াড়া ওয়ানক্তয়া ভনিদ 8 1995               

144 অগাযাটি যদায াড়া ওয়ানক্তয়া ভনিদ 8 1990   স্থানীয় িনগণ           

145 ধনরগাতী পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ 8 2000   স্থানীয় িনগণ           

146 ধনরগাতী ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ 8 1960   স্থানীয় িনগণ           

147 ধনরগাতী ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ 8 0   স্থানীয় িনগণ           

148 সুিরপুয খাঁ াড়া িাদভ ভনিদ 8 1970   স্থানীয় িনগণ           

149 সুিরপুয নিভ াড়া ওয়ানক্তয়া িাদভ ভনিদ 8 1998   স্থানীয় িনগণ           

150 সুিরপুয ফািায িাদভ ভনিদ 8 1965   স্থানীয় িনগণ           



  

াতা-36 : 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 

151 সুিরপুয রভাড়ার াড়া িাদভ ভনিদ 8 1992   স্থানীয় িনগণ           

152 ধনরগাতী শ্মান 8 0               

153 ঘুঘুযাআর য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 9 1974               

154 াড়নদয়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 9 1948     ২০০৪/২০০৫   এর নি আ নড     

155 ারা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 9 1994     ২০০১/২০০২   এর নি আ নড     

156 াড়নদয়া ফািায 9 1985   স্থানীয় িনগণ           

157 াড়নদয়া ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ১০ টি 9 1988   স্থানীয় িনগণ ২০০৪/২০০৫   এর নি আ নড     

158 াড়নদয়া দনক্ষন াড়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১০ টি 9 1995   স্থানীয় িনগণ           

159 ারা দনক্ষন াড়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৮ টি 9 2002   স্থানীয় িনগণ           

160 াড়নদয়া দূগ যা ভনিয 9 0   স্থানীয় িনগণ           

161 ঘুঘুযাআর িাতার িাদভ ভনিদ 9 0               

162 ঘুঘুযাআর দপাদায াড়া ভনিদ 9 0               

163 ঘুঘুযাআর নিভ াড়া ভনিদ 9 0               

164 দনক্ষন ারা িাদভ ভনিদ 9 1998   স্থানীয় িনগণ           

165 াড়নদয়া রোট াড়া িাদভ ভনিদ 9 2007   স্থানীয় িনগণ           

166 াড়নদয়া দপাদায িাদভ ভনিদ 9 2001   স্থানীয় িনগণ           

167 াড়নদয়া ভাদেয াড়া ভনিদ 9 2004   স্থানীয় িনগণ           

168 ারা ঈিয িাদভ ভনিদ 9 1990   স্থানীয় িনগণ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-37 : 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 

1 গবীয নরকূ 0 2009              

2 ল্যাট ব্যাগ 0 2010 500 নফ ন ন           

3 ল্যাট ব্যাগ 0 2010 500 নফ ন ন           

4 ল্যাট ব্যাগ 0 2010 500 নফ ন ন           

5 আঈননয়ন নযলদদয নফনবন্ন ওয়াদড য রভাট ৩০০ টি ফাঁদয াকু অদে।  0 0  এর নি এ ন           

6 ষ্টীদরয অরভাযী 0 2009 10000 আঈ ন           

7 ষ্টীদরয অরভাযী 0 0  আঈ ন           

8 আঈ ন এ 0 2009 20000 এর নি এ ন           

9 ষ্টীদরয পাআর  যানফদনট 0 2009 10000 আঈ ন           

10 নডনিটার  যাদভযা Samsung Es75 0 2011 15000 এর নি এ ন           

11  নম্পঈটায রট 0 0 35000             

12 ল্যাট Hp-420  0 2011 45000 এর নি এ ন           

13 ল্যাট Hp-420  0 2011 45000 এর নি এ ন           

14 ভদডভ গ্রাভীণদপান 0 0              

15 ভদডভ গ্রাভীণদপান 0 0              

16 াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 2009 10000 এর নি এ ন           

17 াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 2009 10000 এর নি এ ন           

18 াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 2009 10000 এর নি এ ন           

19 াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 2009 10000 এর নি এ ন           

20 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

21 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

22 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

23 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

24 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

25 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

26 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

27 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

28 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

29 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

30 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

31 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

32 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

33 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

34 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

35 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

36 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

37 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

38 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           



  

া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 

39 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

40 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

41 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

42 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

43 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

44 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

45 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

46 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

47 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

48 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

49 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

50 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

51 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

52 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

53 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

54 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

55 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

56 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

57 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

58 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

59 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

60 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

61 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

62 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

63 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

64 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

65 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

66 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

67 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

68 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

69 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2009 2003 য ায           

70 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

71 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

72 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

73 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

74 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

75 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

76 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

77 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           



  

া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 ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

78 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

79 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

80 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

81 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

82 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

83 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

84 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

85 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

86 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

87 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 1985 100 আঈ ন           

88 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 1985 10000 আঈ ন           

89 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0              

90 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0              

91 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0              

92 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0              

93 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0              

94 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0              

95 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0              

96 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0              

97 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0              

98  াদঠয রিয়ায ফড় 0 1985 150 আঈ ন           

99  াদঠয রিয়ায ফড় 0 1986 151             

100 রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 150 আঈ ন           

101 রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 150 আঈ ন           

102 রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 150 আঈ ন           

103 রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 150 আঈ ন           

104 রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 150 আঈ ন           

105 রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 150 আঈ ন           

106 রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 150 আঈ ন           

107 রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 150 আঈ ন           

108 রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 150 আঈ ন           

109 রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 150 আঈ ন           

110 রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 150 আঈ ন           

111 রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 150 আঈ ন           

112 রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 150 আঈ ন           

113 রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 150 আঈ ন           

114 রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 150 আঈ ন           

115 রোট  াদঠয রিয়ায 0 1985 150 আঈ ন           

116 ১২ নং শ্যাভকুড় আঈননয়ন নযলদদয িনভ ৭২ তাং 0 1985 ৭৪০০০০০             



  

া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 ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

117 ফড়  াদঠয রটনফর 0 0              

118  াদঠয ফড় রটনফর  0 1985 200 আঈ ন           

119  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 200 আঈ ন           

120  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 200 আঈ ন           

121  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 200 আঈ ন           

122  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 200 আঈ ন           

123  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 200 আঈ ন           

124  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 200 আঈ ন           

125  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 200 আঈ ন           

126  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 200 আঈ ন           

127  াদঠয ফড় রটনফর 0 1985 200 আঈ ন           

128 রোট রটনফর Otobi 0 2011 12000 এর নি এ ন           

129  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 150 আঈ ন           

130  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 150 আঈ ন           

131  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 150 আঈ ন           

132  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 150 আঈ ন           

133  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 150 আঈ ন           

134  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 150 আঈ ন           

135  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 150 আঈ ন           

136  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 150 আঈ ন           

137  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 150 আঈ ন           

138  াদঠয রোট রটনফর 0 1985 150 আঈ ন           

139  াদঠয রোট রটনফর 0 2009 1250 আঈ ন           

140  াদঠয রোট রটনফর 0 2009 1250 আঈ ন           

141  নম্পঈটায রটনফর 0 2011 5000 এর নি এ ন           

142  নম্পঈটায রটনফর 0 0              

143  নম্পঈটায রটনফর 0 0              

144  নম্পঈটায রটনফর 0 0              

145 াননয ট্াঙ্ক 0 2009 5000 য ায           

146 াননয ট্াঙ্ক 0 2009 5000 য ায           

147 াননয ট্াঙ্ক 0 2009 5000 য ায           

148  া ননযি 0 2011 167 আঈ ন           

149  া ননযি 0 2011 167 আঈ ন           

150  া ননযি 0 2011 167 আঈ ন           

151  া ননযি 0 2011 167 আঈ ন           

152  া ননযি 0 2011 167 আঈ ন           

153  া ননযি 0 2011 167 আঈ ন           

154  া ননযি 0 2011 167 আঈ ন           

155  া ননযি 0 2011 167 আঈ ন           



  

া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 ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

156  া ননযি 0 2011 167 আঈ ন           

157  া ননযি 0 2011 167 আঈ ন           

158  া ননযি 0 2011 167 আঈ ন           

159  া ননযি 0 2011 167 আঈ ন           

160 াননয াম্প 0 2009              

161 নপ্রন্টায াদা াদরা Hp laserjet p1505 0 2009 4000 এর নি এ ন           

162 নপ্রন্টায াদা াদরা Hp laserjet p1505 0 2009 4000 এর নি এ ন           

163 প্রদিক্টয Vivitek-508 0 2011 40000 এর নি এ ন           

164 প্রদিক্টয দ যা 0 0              

165 ননরংপযান 0 0              

166 ননরংপযান 0 0              

167 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

168 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

169 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

170 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

171 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

172 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

173 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

174 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

175 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

176 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

177 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

178 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

179 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

180 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

181 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

182 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

183 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

184 ননরংপযান ন্যানার 0 2009 1389 য ায           

185 পদটা ন রভনন Toshiba-223 0 2012 120000 এর নি এ ন           

186 রফঞ্চ 0 1985 125 আঈ ন           

187 রফঞ্চ 0 1985 125 আঈ ন           

188 রফঞ্চ 0 1985 125 আঈ ন           

189 রফঞ্চ 0 1985 125 আঈ ন           

190 রনাটি রফাড য 0 0 700 আঈ ন           

191 ধান  াটায রভনন 0 2010 10000 আঈ ন           

192 স্ক্যানায Canon 0 2011 2000 এর নি এ ন           

193 পাআর যাখায  াদঠয ররপ 0 0              

194 পাআর যাখায  াদঠয ররপ 0 0              



  

া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 ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

195 পাআর যাখায  াদঠয ররপ 0 0              

196 রারায প্যাদনদরয ব্যাটাযী 0 2010 5000 নফ ন ন           

197 রারায প্যাদনদরয ব্যাটাযী 0 2010 5000 নফ ন ন           

198 রারায প্যাদনর 0 2010 8000 নফ ন ন           

199 রারায প্যাদনর 0 2010 8000 নফ ন ন           

200 রারায প্যাদনর 0 2010 8000 নফ ন ন           

201 রারায প্যাদনর 0 2010 8000 নফ ন ন           

 

 

 

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 দূগ যাপুয গ্রাদভ প্রায় ৩০৫ টি গবীয নরকূ অদে 1 0              

2 ১ নং ওয়াদড য মুিগুনন্ন গ্রাদভ প্রায় ৩৭৫ টি গবীয নরকূ অদে 1 0              

3 দূগ যাপুয অম্মদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2013  আঈ ন           

4 দূগ যাপুয ানপজুদযয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 1 2012  আঈ ন           

5 দূগ যাপুয ারুদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012  আঈ ন           

6 মুিগুনন্ন তনযকুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2014  আঈ ন           

7 মুিগুনন্ন ভনয়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012  আঈ ন           

8 মুিগুনন্ন নপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2011  আঈ ন           

9 দনক্ষণ মুিগুনন্ন নফর 1 0  আঈ ন           

10 দূগ যাপুয দূগ যাভনিদযয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 1 2010  আঈ ন           

11 মুিগুনন্ন অদনায়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2014  আঈ ন           

12 মুিগুনন্ন অবু ফক্কদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2004  আঈ ন           

13 মুিগুনন্ন অরদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2011  আঈ ন           

14 মুিগুনন্ন অযাদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2011  আঈ ন           

15 মুিগুনন্ন গাপপাদযয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 1 2004  আঈ ন           

16 মুিগুনন্ন নওদদযয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 1 1990  আঈ ন           

17 মুিগুনন্ন নূয রভাাম্মাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2005  আঈ ন           

18 মুিগুনন্ন পারুদ য ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 1 2010 55000 আঈ ন           

19 মুিগুনন্ন পিলুয যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2003  আঈ ন           

20 মুিগুনন্ন মুনসুদযয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 1 2012  আঈ ন           

21 মুিগুনন্ন াভসুদযয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 1 1990  আঈ ন           

22 মুিগুনন্ন রখ াড়া ভনিদদয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 1 2006  আঈ ন           

23 মুিগুনন্ন নপয়াদযয ফানড়য নেদন ১ টি গবীয নরকূ 1 2014  আঈ ন           

24 ১ নং ওয়াদড য দূগ যাপুয গ্রাদভ প্রায় ৩৪৫ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 1 0              



  

া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 ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

25 ১ নং ওয়াদড য মুিগুনন্ন গ্রাদভ প্রায় ৪২০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 1 0              

26 দূগ যাপুয পনযদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 1 2012  আঈ ন           

27 দূগ যাপুয নপকুদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 1 2012  আঈ ন           

28 ভিগুনন্ন অরতাদপয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 1 2012  আঈ ন           

29 ভিগুনন্ন অযাদপয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 1 2012  আঈ ন           

30 ভিগুনন্ন রনতপায ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 1 2011  আঈ ন           

31 ২ নং ওয়াদড য অাডাঙ্গা গ্রাদভ প্রায় ৩০৮ টি গবীয নরকূ অদে 2 0              

32 ২ নং ওয়াদড য নাদগাযদঘা গ্রাদভ প্রায় ৩৮৮ টি গবীয নরকূ অদে 2 0              

33 অাডাঙ্গা েনয়দভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2011 8000 আঈ ন           

34  ানযগয গািী াড়া অাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 8000 আঈ ন           

35  ানযগয াড়া ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 8000 আঈ ন           

36 নাদগাযদঘা অেদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 8000 আঈ ন           

37 নাদগাযদঘা মুনসুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2014 8000 আঈ ন           

38 নাদগাযদঘা াাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2011 8000 আঈ ন           

39 অাডাঙ্গা অনিদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 2 2009  আঈ ন           

40 অাডাঙ্গা ডাঃ াদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2000  আঈ ন           

41 অাডাঙ্গা ভননদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2004  আঈ ন           

42  ানযগয াড়া ভনিদ ১ টি গবীয নরকূ 2 2008  আঈ ন           

43 নাদগাযদঘা িনরদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2002  আঈ ন           

44 নাদগাযদঘা ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 2 2001  আঈ ন           

45 নাগযদঘা অযাফুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2008  আঈ ন           

46 নাগযদঘা প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 2 2002  আঈ ন           

47 ২ নং ওয়াদড য অাডাঙ্গা গ্রাদভ প্রায় ৩৪৫ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 2 0              

48 ২ নং ওয়াদড য নাদগাযদঘা গ্রাদভ প্রায় ৩৯২ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 2 0              

49 অাডাঙ্গা াদফয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2012  আঈ ন           

50 অাডাঙ্গা অপতাদফয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2014  আঈ ন           

51 অাডাঙ্গা ভননদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2013  আঈ ন           

52 নাদগাযদঘা রগাাদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2013  আঈ ন           

53 নাদগাযদঘা িনরদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2012  আঈ ন           

54 নাদগাযদঘা পনযদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2012  আঈ ন           

55 ৩ নং ওয়াদড য নিদনদডারা গ্রাদভ প্রায় ৫০০ টি গবীয নরকূ অদে 3 0              

56 ৩ নং ওয়াদড য রতঘনয গ্রাদভ প্রায় ১৫০ টি গবীয নরকূ অদে 3 0              

57 ৩ নং ওয়াদড য ফাঙ্গারীপুয গ্রাদভ প্রায় ৫০০ টি গবীয নরকূ অদে 3 0              

58 ৩ নং ওয়াদড য তয়দ ভামুদপুয গ্রাদভ প্রায় ১৫০ টি গবীয নরকূ অদে 3 0              

59 নিদনদডারা ন ন্ডায গাদড যন স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 3 2007  আঈ ন           

60 নিদনদডারা  দরদি ১ টি গবীয নরকূ 3 2000  আঈ ন           

61 নিদনদডারা ভনরা দানখর ভাদ্রাায় ১ টি গবীয নরকূ 3 2001  আঈ ন           

62 নিদনদডারা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 3 2002  আঈ ন           

63 রতঘনয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 3 2008  আঈ ন           



  

া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 ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

64 নিদনদডারা  ানতযদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012  ঈদিরা           

65 নিদনদডারা েদফদ অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2009  ঈদিরা           

66 নিদনদডারা ফািায ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 3 2010  ঈদিরা           

67 নিদনদডারা যনপদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011  ঈদিরা           

68 নিদনদডারা সুকুভাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2009  ঈদিরা           

69 নিদনদডারা স্বদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2008  ঈদিরা           

70 রতঘনয অঃ যনদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2007  ঈদিরা           

71 নতুন রতঘনয অঃ ভনিদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2010  ঈদিরা           

72 ফাঙ্গারীপুয অতাঈদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2009  ঈদিরা           

73 ফাঙ্গারীপুয অপাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2007  ঈদিরা           

74 তয়দ ভাামুদপুয সুকুভায দায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011  ঈদিরা           

75 ৩ নং ওয়াদড য নিদনদডারা গ্রাদভ প্রায় ৫০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 3 0              

76 ৩ নং ওয়াদড য রতঘনয গ্রাদভ প্রায় ১৫০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 3 0              

77 ৩ নং ওয়াদড য ফাঙ্গারীপুয গ্রাদভ প্রায় ৫০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 3 0              

78 ৩ নং ওয়াদড য তয়দ ভামুদপুয গ্রাদভ প্রায় ১৫০ টি স্যাননটানয ল্যানিন 

অদে 

3 0              

79 ৪ নং ওয়াদড য প্রায় ১০২০ টি গবীয নরকূ অদে 4 0              

80 অনভনপুয গুরদায াড়ায় ১ টি গবীয নরকূ 4 2010  এন নি ও           

81 অনভনপুয রুহুর অনভন দ যাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2012  ঈদিরা           

82 অনভনপুয ািী াদদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2008  ঈদিরা           

83 অনভনপুয াদভ অরী রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2010  ঈদিরা           

84 অনভনপুয মযত রগারিাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2011  ঈদিরা           

85 এ এভ ভনঈয যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2000  ঈদিরা           

86 টভয রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2010  ঈদিরা           

87 তনফফয দ যাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2000  ঈদিরা           

88 ৪ নং ওয়াদড য প্রায় ১০০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 4 0              

89 অঃ রনতদপয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2007  আঈ ন           

90 অঃ াভাদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2010  আঈ ন           

91 অবু াআদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2011  আঈ ন           

92 অবুর মুনিদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2007  আঈ ন           

93 অবুর রাদদনয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2008  আঈ ন           

94  াদভ অরীয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2011  আঈ ন           

95 নদ্যর আরাদভয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2008  আঈ ন           

96 াদভ অরী দ যাদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2010  আঈ ন           

97 াদভ অরীয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 2012  আঈ ন           

98 ৫ নং ওয়াদড য প্রায় ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদে 5 0              

99 িভিনভয়া দানখর ভাদ্রাায় ১ টি গবীয নরকূ 5 2003  আঈ ন           

100 শ্যাভকুড় অনদর রভাদড় ১ টি গবীয নরকূ 5 2002  আঈ ন           

101 শ্যাভকুড় অব্দুো দিযীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2005  আঈ ন           



  

া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 ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

102 শ্যাভকুড় ঞ্চানন কুভাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2006  আঈ ন           

103 শ্যাভকুড় ভন্টু  ভ য াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2002  িাআ া           

104 শ্যাভকুড় নপকুো এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2008  আঈ ন           

105 শ্যাভকুড় ানদ খাঁয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2005  ঈদিরা           

106 ৫ নং ওয়াদড য প্রায় ৪০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 5 0              

107 ৬ নং ওয়াদড য িাভরা গ্রাদভ প্রায় ৪৫০ টি গবীয নরকূ অদে 6 0              

108 ৬ নং ওয়াদড য যাভনগয গ্রাদভ প্রায় ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদে 6 0              

109 ঈিয িাভরা প্রাথনভ  নফদ্যারয় ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 6 2008  আঈ ন           

110 িাভরা ঋনল াড়া নদড়ন দাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2006  আঈ ন           

111 িাভরা খাদর  দ যাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2012  আঈ ন           

112 িাভরা োরাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2009  িাআ া           

113 িাভরা ঠাকুয াড়া তন ফাবুয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2008  আঈ ন           

114 যাভনগয ওভয খাঁয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2002  আঈ ন           

115 যাভনগয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 6 2008  ঈদিরা           

116 যাভনগয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 6 2006  আঈ ন           

117 যাভনগয ভদপি দ যাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2008  আঈ ন           

118 ৬ নং ওয়াদড য িাভরা গ্রাদভ প্রায় ৫০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 6 0              

119 ৬ নং ওয়াদড য যাভনগয গ্রাদভ প্রায় ৩০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 6 0              

120 ৭ নং ওয়াদড য প্রায় ৪২০ টি গবীয নরকূ অদে 7 0              

121 রাঈড়ী আাদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2012  আঈ ন           

122 রাঈড়ী িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 7 2007  আঈ ন           

123 রাঈড়ী লুৎপদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2005  আঈ ন           

124 ঈিয রাঈড়ী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 7 2006  ঈদিরা           

125 ভাে রাঈড়ী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 7 2009  ঈদিরা           

126 রাঈড়ী িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 7 2004  ঈদিরা           

127 রাঈড়ী য ানয নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 7 2001  ঈদিরা           

128 ৭ নং ওয়াদড য প্রায় ৪২০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 7 0              

129 ৮ নং ওয়াদড য অগযাটি গ্রাদভ প্রায় ৩০০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0              

130 ৮ নং ওয়াদড য ধনরগাতী গ্রাদভ প্রায় ১২০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0              

131 ৮ নং ওয়াদড য সুিরপুয গ্রাদভ প্রায় ১৮০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0              

132 ধনরগাতী রভাাযদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2008  আঈ ন           

133 ধনরগাড়ী অঃ  নযদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2011  আঈ ন           

134 ধনরগাড়ী যনপদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2011  আঈ ন           

135 সুিরপুয অনরদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 0  আঈ ন           

136 সুিরপুয অম্মদ রভাদড় ১ টি গবীয নরকূ 8 2008  আঈ ন           

137 সুিরপুয ভাদ্রাা ভাদঠ ১ টি গবীয নরকূ 8 2012  আঈ ন           

138 অগযাট নফশ্বা াড়া রভাদড় ১ টি গবীয নরকূ 8 2007 4500 িনস্বাস্থয প্রদ ৌর 

নধদিয 

          



  

াতা-46 : 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 অগযাট স্টায বাটায রভাদড় ১ টি গবীয নরকূ 8 2005 4500 িনস্বাস্থয প্রদ ৌর 

নধদিয 

          

140 অগযাট ািী িদফদ অরী যদাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2009 10000 িনস্বাস্থয প্রদ ৌর 

নধদিয 

          

141 ধনরগাতী অঃ ওয়াদ্যদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2011 4500 িনস্বাস্থয প্রদ ৌর 

নধদিয 

          

142 ধনরগাতী রভাস্তাপায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2011 4500 িনস্বাস্থয প্রদ ৌর 

নধদিয 

          

143 ধনরগাতী যনদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2009 4500 িনস্বাস্থয প্রদ ৌর 

নধদিয 

          

144 সুিরপুয প্রাআভাযী স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 8 2007 4500 িনস্বাস্থয প্রদ ৌর 

নধদিয 

          

145 সুিরপুয াননপ নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2009 4500 িনস্বাস্থয প্রদ ৌর 

নধদিয 

          

146 ৮ নং ওয়াদড য অগযাটি গ্রাদভ প্রায় ৩০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 8 0              

147 ৮ নং ওয়াদড য ধনরগাতী গ্রাদভ প্রায় ১২০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 8 0              

148 ৮ নং ওয়াদড য সুিরপুয গ্রাদভ প্রায় ১৮০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 8 0              

149 ৯ নং ওয়াদড য ঘুঘু যাআর গ্রাদভ প্রায় ১৫০ টি গবীয নরকূ অদে 9 0              

150 ৯ নং ওয়াদড য াড়নদয়া গ্রাদভ প্রায় ২০৫ টি গবীয নরকূ অদে 9 0              

151 ৯ নং ওয়াদড য ারা গ্রাদভ প্রায় ১৮০ টি গবীয নরকূ অদে 9 0              

152 াড়নদয়া াভাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2011  আঈ ন           

153 ারা রযাস্তদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2008  আঈ ন           

154 ারা যনদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2012  আঈ ন           

155 ঘুঘু যাআর য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 9 2005  ঈদিরা           

156 াড়নদয়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 9 2000  ঈদিরা           

157 ভাে রাঈড়ী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 9 2001  ঈদিরা           

158 ারা িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 9 2002  ঈদিরা           

159 ারা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 9 2006  ঈদিরা           

160 ৯ নং ওয়াদড য ঘুঘু যাআর গ্রাদভ প্রায় ১৫০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 9 0              

161 ৯ নং ওয়াদড য াড়নদয়া গ্রাদভ প্রায় ২০৫ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 9 0              

162 ৯ নং ওয়াদড য ারা গ্রাদভ প্রায় ১৮০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 9 0              

 

 

 

 

 

 



  

াতা-47 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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 ১ নং ওয়াদড য ১৩৮ টি াআ 

 ারবাট য অদে 

1 0                      

2  ানযগয াড়া যাস্তা 1 2002  এর নি এ ন াদদভয ফানড় মুিগুনন্ন নদনঘ ৩০০ ফুট             

3 পন য াট ড়  1 0    পন য াট নব্রি অভতরা ৪০০ ফুট             

4 ভননযাভপুয যাস্তা 1 0    পন য াট নব্রি ভননযাভপুয ১ ন নভ             

5 ১ নং ওয়াদড য ১১ টি রোট ব্রীি 

অদে 

1 0                      

6 ঋনলাড়া যাস্তা 1 0    মুনসুদযয ফানড় পন য াড়া ভনিদ ১ ন নভ             

7  ানযগয াড়া যাস্তা 1 0    ফিলুয ফানড় াদদভয ফানড় ১ ন নভ             

8  ানযগয াড়া যাস্তা 1 0    ভনভয়াদযয ফানড় রততুরা ফািায ২ ন নভ             

9  ানযগয াড়া যাস্তা 1 0    রেঁতুরতরা ফািায ভননযাভপুয ড়  ২ ন নভ             

10  ানযগয াড়া যাস্তা 1 0    ানিয রভাড় আভাআদরয ফানড় .৫ ন নভ             

11  ানযগয াড়া যাস্তা 1 0    ফিলুয রভাড় পন য াড়া ৫০০ ফুট             

12 র ফপুয যাস্তা 1 0    ভনতদনয ফানড় র ফপুয ১ ন নভ             

13 দনক্ষন মুিগুনন্ন যাস্তা 1 0    অভতরা রযাড অভিাদদয ফানড় ৫০০ ফুট             

14 দূগ যাপুয যাস্তা 1 0    সুকুভাদযয ফানড় দূগ যাপুয প্রাথনভ  

নফদ্যারয় 

১ ন নভ             

15 ধনীয যাস্তা 1 0    ভননযাভপুয ড়  ভনয়াদযয ফািায ১ ন নভ             

16 নিভ াড়া যাস্তা 1 0    গাফতরা  অনিদদয ফানড় .৫ ন নভ             

17 নিভ াড়া যাস্তা 1 0    ভননযাভপুয ড়  ফড় ভািায ১০০০ ফুট             

18 নিভ াড়া যাস্তা 1 0    অিগদযয ফানড় পারুদ য রদা ান ৮০০ ফুট             

19 পন য াড়া যাস্তা 1 0    াদদ অরীয ফানড় পন য াড়া .৫ ন নভ             

20 পন য াড়া যাস্তা 1 0    িয়নাদরয ফানড় ভাদ্রাা  ১০০০ ফুট             

21 পন য াট যাস্তা 1 0    অভতরা আভান নগয ১ ন নভ             

22 মুিগুনন্ন পূফ য াড়া 1 0    দূগ যাপুয াদ ায ভাথা নূয মুাম্মদদয ফানড় ৪ ন নভ             

23 রভাড়র াড়ায যাস্তা 1 0    ভনপদিয ফানড় পনযদদয ফানড় ৬০০ ফুট             

24 রখ াড়া যাস্তা 1 0    পারুদখয রদা ান িারাদরয ফানড় ২.৫ ন নভ             

25 রখ াড়া যাস্তা 1 0    রখ াড়া ইদগা যাজ্জাদ য ফানড় ৮০০ ফুট             

26 ২ নং ওয়াদড য ১৬৭ টি াআ 

 ারবাট য অদে 

2 0                      

27 অাডাঙ্গা গাআন াড়া যাস্তা 2 2002  এর নি এ ন িাদফদদয ফানড় াভসুদযয ফানড় ১.৫ ন নভ             

28 গাআন াড়া যাস্তা 2 0    িাদফদদয ফানড় য াদযয ফানড় ৪০০ ফুট             

29 গািী াড়া যাস্তা 2 0    অযাদপয ফানড় অাদদয ফানড় ৫০০ ফুট             

30 দপাদায াড়া যাস্তা 2 0    অযাদপয ফানড় নযিাঈদরয ফানড় ১০০ ফুট             

31 দ্যগ যাপুয যাস্তা 2 2012  এর নি এ ন সুআি রগট াদ ায ভাথা ৪০০ ফুট             

32 নাদগাযদঘা যাস্তা 2 2004  এর নি এ ন াাদনয ফানড় নাদগাযদঘা ভনিয ১ ন নভ             

33 নাদগাযদঘা যাস্তা 2 2008  এর নি এ ন ডনরয ফানড় ভনিদদয ফানড় ২০০ ফুট             



  

াতা-48 : 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 

34 অাডাঙ্গা গািী াড়া যাস্তা 2 2006  এর নি এ ন  ানযগয াড়া ভনিদ অাদযয ফানড় ১ ন নভ             

35 গািী াড়া দত ফানয়া াড়া 

যাস্তা 

2 0    পন য াট ফািায িারাটি ফািায ৩ ন নভ 1998   এর নি এ ন       

36 নাদগাযদঘা যাস্তা 2 2001    পন য াট ফািায অয়ূদফয ফানড় ১.৫ ন নভ 2004   এর নি এ ন       

37 ভননযাপুয র ফপুয যাস্তা 2 0  এর নি এ ন পন য াট ফািায র ফপুয ২ ন নভ 2008   এর নি এ ন       

38 ২ নং ওয়াদড য ৮ টি রোট ব্রীি অদে 2 0                      

39 অাডাঙ্গা গািী াড়া যাস্তা 2 0    নশুয ফানড় অাডাঙ্গায ফাগ ১ ন নভ             

40 অাডাঙ্গা গািী াড়া যাস্তা 2 0    অাদদয ফানড় ভািায ৮০০ ফুট             

41 অাডাঙ্গা গািী াড়া যাস্তা 2 0    অাদদয ফানড় অাদফয ফানড় ৪০০ ফুট             

42 গািী াড়া যাস্তা 2 0    অাদফয ফানড় রভা দদদয ফানড় ১.৫ ন নভ             

43 গািী াড়া যাস্তা 2 0    অাদফয ফানড় রভা দদদয ফানড় ১.৫ ন নভ             

44 দপাদায াড়া যাস্তা 2 0    নযিাঈদরয ফানড় পিলুয ফানড় .৫ ন নভ             

45 নাদগাযদঘা[ যাস্তা 2 0    নাদগাযদঘা ভনিয রগাাদরয ফানড় .৫ ন নভ             

46 নাদগাযদঘা যাস্তা 2 0    অযাফুদরয ফানড় অিদযয ফানড় ৩ ন নভ             

47 নাদগাযদঘা যাস্তা 2 0    মুনসুদযয ফানড় শুফদরয ফানড় .৫ ন নভ             

48 নাদগাযদঘা যাস্তা 2 0    ভাদনায ফানড় িনরদরয ফানড় ৭০০ ফুট             

49 ভাদেয াড়া যাস্তা 2 0    ফটতরায রভাড় ভাদেয াড়া 

ভনিদ 

১ ন নভ             

50 ভধ্য াড়া যাস্তা 2 0     াদদভয ফানড় নপয ফানড় ১ ন নভ             

51 ৩ নং ওয়াদড য ২২০ টি াআ 

 ারবাট য অদে 

3 0                      

52 ন্ন নভস্ত্রীয  াযখানা রযাড 3 2009  এর নি এ ন ন্ন নভনিয  াযখানা ননন ফন্দুয ফানড়  ১০০০ ফুট             

53 অনভনুদযয ফানড়য রযাড 3 0    ফাঙ্গারীপুয রতভাথা অনভনুদযয ফানড় .৫ ন নভ             

54  দরি রযাড 3 2000  এর নি এ ন প্রধান ড়  াজুয ফানড় ১০০ ফুট             

55 নতুন রতঘনয রযাড 3 2005  এর নি আ নড ফাঙ্গারীপুয নতুন রতঘযী ১.৫ ন নভ             

56 নযয নদীয রযাড 3 2000    ীদভয ফানড় িননয নভর ২ ন নভ             

57 ৩ নং ওয়াদড য ৬ টি রোট ব্রীি 

অদে 

3 0                      

58 অ ফদযয রযাড 3 0    ািয ফানড় অ ফদযয ফানড় ১ ন নভ             

59 অনিয ফানড় রযাড 3 0    ননন ফন্দুয ফানড় অনিয ফানড় ১০০ ফুট             

60 আঈননয়ন নযলদ রযাড 3 0    নিদনদডারা ঋনলাড়া নযলদ  ১.৫ ন নভ             

61 কুন্ডুাড়া রযাড 3 0    শুকুভাদযয পুকুয াড় কুন্ডু াড়া ১০০০ ফুট             

62 নিদনদডারা ফািায রযাড 3 0    প্রধান ড়  নিদনদডারা ফািায ৭০০ ফুট             

63 িান দযয ফানড়য রযাড 3 0    িান দযয ফানড় ফাঙ্গারীপুয রতভাথা .৫ ন নভ             

64 রতঘনয প্রাভানন  াড়া রযাড 3 0    রতঘনয প্রাভানন  াড়া নদী .৫ ন নভ             

65 রতঘনয ভনিদ রযাড 3 0    যাজ্জাদ য ফানড় রতঘনয ভনিদ .৫ ন নভ             

66 রতঘনয স্কুর রযাড 3 0    যাজ্জদ য ফানড় রতঘনয স্কুর  ৫০০ ফুট             

67 নতুন রতঘনয নি রযাড 3 0    নতুন রতঘনয নি নদী .৭৫ ন নভ             



  

াতা-49 : 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 

68 নদীয রযাড 3 0    রতঘনয নি  নদী  .৫ ন নভ             

69 পূফ য াড়া ভনিদ রযাড 3 0    ফাঙ্গারীপুয রতভাথা ভনিদ ৫০০ ফুট             

70 ফাঙ্গারীপুয রতভাথা রযাড 3 0    ফাঙ্গারীপুয নিরুর 

ফানড় 

ফাঙ্গারীপুয রতভাথা ১ ন নভ             

71 ফাঙ্গারীপুয রযাড 3 0    মুিগুনন ফাঙ্গারীপুয নিরুর 

ফানড় 

১ ন নভ             

72 ফটতরা রযাড 3 0    ফটতরা মুিগুনন নি রযাড ১০০০ ফুট             

73 নব্রি রযাড 3 0    নিদনদডারা ফািায নব্রি ১ ন নভ             

74 যনপদ য ফানড়য রযাড 3 0    যনপদ য ফানড় প্রধান ড়  ৫০০ ফুট             

75 ানপনিয়া ভাদ্রাা রযাড 3 0    শুকুভাদযয িনভ ানপনিয়া ভাদ্রাা ১ ন নভ             

76 ৪ নং ওয়াদড য ১৮৫ টি াআ 

 ারবাট য অদে 

4 0                      

77 রিয়াযম্যাদনয ফানড়য রযাড 4 2005  এর নি আ নড নদিয যাস্তা তািাভন ১৫০০ ফুট             

78 িনরদরয ফানড়য রযাড 4 2009  এর নি এ ন িনরদরয ফানড় যান দফয ফানড় .৫ ন নভ             

79 ভনিদ রযাড 4 0    নিভ াড়ায যাস্তা ভনিদ  .৫ ন নভ             

80  দরি রযাড 4 2000  এর নি আ নড াতক্ষীযা রযাড  দরি .৫ ন নভ             

81 নিভ াড়ায রযাড 4 2008  এর নি আ নড রিয়াযম্যাদনয রভাড়  তার ফন ১.৫ ন নভ             

82 াতক্ষীযা রযাড 4 1995  এর নি আ নড ননদ্দদ য ফানড় গুরদাদযয রভাড় ৩ ন নভ             

83 াদযি খায নব্রি রযাড 4 2005  এর নি আ নড াদযি খায নব্রি াাডাঙ্গা নব্রি ১ ন নভ             

84 ৪ নং ওয়াদড য ফড় ব্রীি ২ টি 4 0                      

85 ৪ নং ওয়াদড য ৪ টি রোট ব্রীি অদে 4 0                      

86 অনরয ফানড়য রযাড 4 0    নদিয যাস্তা অনরয ফানড় ২ ন নভ             

87 ইদগা রযাড 4 0    শ্যাভকুড় রযাড ইদগা ৫০০ ফুট             

88 ঈভদযয পুকুয রযাড 4 0    ঈভদযয পুকুয নানদযয ফানড় ১ ন নভ             

89 গুরদায রভাদড়য রযাড 4 0    রিয়াযম্যাদনয িনভ গুরদায রভাড় ১ ন নভ             

90 গুরদায াড়ায রযাড 4 0    ভনিদ  গুরদায াড়া ১২০০ ফুট             

91 িাভতরা রযাড 4 0    প্রাথনভ  নফদ্যারয় অবুদরয ফানড় .৫ ন নভ             

92 ঠাকুয ফানড়য রযাড 4 0    ঠাকুয ফানড়  ভাদেয শ্যাভকুড় 

নব্রি  

১ ন নভ             

93 দনক্ষন াড়া রযাড 4 0    রানাআ ভরী তারফন  ইদগা ২ ন নভ             

94 নানদযয ফানড়য রযাড 4 0    নানদযয ফানড় অবু ফক্কদযয ফানড় ৪০০ ফুট             

95 পূফ য াড়ায যাস্তা 4 0    ফকুর তরা ারাদভয ফানড় ১ ন নভ             

96 ফকুর তরা রযাড 4 0    ফকুর তরা রানাআভরী তারফন  ২ ন নভ             

97 ভাদ্রাা রযাড 4 0    নদিয যাস্তা ভাদ্রাা ১০০ ফুট             

98 ভদনায ফানড়য রযাড 4 0    নদিয যাস্তা ভদনায ফানড় ১ ন নভ             

99 শ্যাভকুড় দনক্ষন াড়া রযাড 4 0     দরি রযাড শ্যাভকুড় দনক্ষন 

াড়া 

৩ ন নভ             



  

াতা-50 : 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 

100 রাযাদফয ফানড়য রযাড 4 0    রাযাদফয ফানড় াদপি দ্দযাদযয 

ফানড় 

১ ন নভ             

101 াদদভয ফানড়য রযাড 4 0    নদিয যাস্তা াদদভয ফানড় .৫ ন নভ             

102 ৫ নং ওয়াদড য ১৬৫ টি াআ 

 ারবাট য অদে 

5 0                      

103 আঈনুদয ফানড়য রযাড 5 2011  এর নি এ ন আঈনুদয ফানড় নূয আরাদভয 

রদা ান 

৮০০ ফুট             

104 ভয়নাফানড় রযাড 5 0    ভয়না ফানড় মযদতয ফানড় ৮০০ ফুট             

105 রিয়াযম্যাদনয রভাড় যাস্তা 5 2007  এর নি আ নড রিয়াযম্যাদনয রভাড় রয অরীয ফানড় ১ ন নভ             

106 িাভতরা রযাড 5 2001  এর নি আ নড যানদদয ফানড় িাভতরা ১ ন নভ             

107 ৫ নং ওয়াদড য ফড় ব্রীি ১ টি 5 0                      

108 ৫ নং ওয়াদড য ৫ টি রোট ব্রীি অদে 5 0                      

109 অনদর রভাড় রযাড 5 0    রফরাদতয ফানড় অনদন রভাড় ৩.৫ ন নভ             

110 অদনায়াদযয ফানড়য যাস্তা 5 0    অদনায়াদযয ফানড় পিলুয ফানড় .৫ ন নভ 2010   আঈ ন       

111 অপিাদরয ফানড়য রযাড 5 0    অনদর রযাড অপিাদরয ফানড় ১ ন নভ             

112 ঋনলাড়া রযাড 5 0    ভদদযয ফানড় ঋনল াড়া .৫ ন নভ             

113 ঋনলাড়া রযাড 5 0    িান দযয ফানড় ঋনল াড়া .৫ ন নভ             

114 খাদরদ য ফানড়য রযাড 5 0    খাদরদ য ফানড়  পন য নফঃ পুকুয ১৫০০ ফুট             

115 িাভতরা রযাড 5 0    ফটতরা িাভতরা .৭৫ ন নভ             

116 পিলু রভম্বাদযয ফানড়য রযাড 5 0    খাদরদ য ফানড় পিলু রভম্বাদযয ফানড় ১.২ ন নভ             

117 বুিতরা ফািায রযাড 5 0    রভাস্তপায ফানড় বুিতরা ফািায ১ ন নভ             

118 বুিতরা ফািায রযাড 5 0    তাদরফ রভাড়দরয ফানড় অনদন রভাড় .৫ ন নভ             

119 ফটতরা রযাড 5 0    ফটতরা নব্রি ১০০০ ফুট             

120 ফটতরা রযাড 5 0    ফটতরা স্কুর ১ ন নভ             

121 রভম্বায ফানড় রযাড 5 0    রভম্বায ফানড় রগারাদভয ফানড় .৭ ন নভ             

122 রভম্বায ফানড় রযাড 5 0    যিফ রভম্বাদযয ফানড় নিয ফানড় .৫ ন নভ             

123 রভম্বায ফানড়য রযাড 5 0    অদনায়াদযয ফানড়  পিলু রভম্বাদযয ফানড় .৫ ন নভ             

124 ভনিদ রযাড 5 0    ভনিদ ঠাকুয াড়া .৫ ন নভ             

125 ভনিদ রযাড 5 0    িাভদদদয ফানড় ভনিদ .৫ ন নভ             

126 ভয়নাফানড় রযাড 5 0    মযদতয ফানড় ানপজুদযয ফানড় ১ ন নভ             

127 ৬ নং ওয়াদড য ২০০ টি াআ 

 ারবাট য অদে 

6 0                      

128 মদায াতক্ষীযা রযাড 6 0    যাভনগয নব্রি াদতভ ফানড় ২ ন নভ             

129 শ্যাভকুড় রযাড 6 0    শ্যাভকুড় িাভতরা ১.৫ ন নভ             

130 ৬ নং ওয়াদড য ৩ টি রোট ব্রীি 

অদে 

6 0                      

131  ানর াপুয রযাড 6 0     ানর াপুয ঋনলাড়া ২ ন নভ             

132 রগায়ারাড়া রযাড 6 0    নডদয  াে  রগায়ারাড়া ১.৫ ন নভ             



  

াতা-51 : 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 

133 রগায়ারাড়া রযাড 6 0    িাভাদনয ফানড়  রগায়ারাড়া ভাঠ ১ ন নভ             

134 িাভতরা রযাড 6 0    দনক্ষণ িাভতরা 

ভনিদ 

রফদরদাতা .৬ ন নভ             

135 িাভতরা রযাড 6 0    ম্যা াযতা াভসুয ফানড় .৫ ন নভ             

136 িাভতরা রযাড 6 0    িাভাদনয ফানড় নরটদনয ফানড় ১ ন নভ             

137 িাভরা রযাড 6 0    দনক্ষণ িাভরা ভনিদ  নযদভয ফানড় ১ ন নভ             

138 িাভরা রযাড 6 0    যন দফয ফানড়  ানাপুকুয .৫ ন নভ             

139 িাভরা রযাড 6 0     ানাপুকুয বাটা  .৪ ন নভ             

140 নব্রি রযাড 6 0    যাভনগয নব্রি াাদাৎ এয ফানড় .৫ ন নভ             

141 বাটা রযাড 6 0     নযদভয ফানড় নুযাটি অভতরা .২ ন নভ             

142 ভাদ্রাা রযাড 6 0    নাায ডাঃ ফানড় ভাদ্রাা .৪ ন নভ             

143 ভনিদ রযাড 6 0    ভনিদ   াভরুদরয ফানড় .২ ন নভ             

144 শ্যাভকুড় রযাড 6 0     ানর াপুয ফািায শ্যাভপুয যাস্তা ১ ন নভ             

145 নযয়ানন নদী রযাড 6 0    ঈিয িাভরা ভাঠ নযয়ানন নদী ১ ন নভ             

146 নযয়ানন নদী রযাড 6 0    ারাদভয ফানড় নযয়ানন নদী .৫ ন নভ             

147 ৭ নং ওয়াদড য ১৭০ টি াআ 

 ারবাট য অদে 

7 0                      

148 রযাস্তদভয রদা ান রযাড 7 2010  এর নি এ ন নি রযাস্তদভয রদা ান ১০০০ ফুট             

149 রাঈড়ী যাস্তা 7 2000  এর নি আ নড রাঈড়ী বাফীয রভাড় .৫ ন নভ 2009   এর নি আ নড       

150 িাভতরা রযাড 7 2001  এর নি আ নড িানারীয রভাড় িাভতরা ২ ন নভ             

151 িাভতরায রভাড় রযাড 7 2005  এর নি এ ন িাভতরা ারা নব্রি ২ ন নভ             

152 ৭ নং ওয়াদড য ৪ টি রোট ব্রীি অদে 7 0                      

153 অদভদদয ফানড়য যাস্তা 7 0    অদভদদয ফানড় ভনিদ ১৫০০ ফুট 2012   আঈ ন       

154 আাদ য ফানড়য যাস্তা 7 0    নপয ফানড় আাদ য ফানড় ১০০০ ফুট             

155 খাদরদ য ফানড়য রযাড 7 0    খাদরদ য ফানড় নব্রি .৫ ন নভ             

156 রঘালাড়া রযাড 7 0    রঘাল াড়া  ারফানড় ১০০০ ফুট             

157 িাভতরা রযাড 7 0    স্কুর িাভতরা ১.৫ ন নভ 2012   আঈ ন       

158 োঈতরা রযাড 7 0    োঈতরা রযাড ঋনল াড়া ১.৫ ন নভ             

159 ফটতরা রযাড 7 0    বাফীয রভাড় ফটতরা ৩ ন নভ 2012   আঈ ন       

160 বাফীয রভাড় যাস্তা 7 0    বাফীয রভাড় ারা নব্রি ১৫০০ ফুট             

161 ভাে রাঈড়ী রযাড 7 0    লুৎপদযয ফানড় ভাে রাঈড়ী ১০০০ ফুট 2008   আঈ ন       

162 রভম্বাদযয ফানড়য যাস্তা 7 2012  আঈ ন  াভরুজ্জাভাদনয ফানড় রভম্বাদযয ফানড় ১০০ ফুট             

163 যনদদয ফানড়য যাস্তা 7 0    াআস্কুর যনদদয ফানড় ৮০০ ফুট             

164 ৮ নং ওয়াদড য ১৩০ টি াআ 

 ারবাট য অদে 

8 0                      

165 িাভতরা রযাড 8 2008  এর নি এ ন রনতদপয ফানড় ারাদভয ফানড় ১ ন নভ             

166 িাভতরায যাস্তা 8 2008  এর নি এ ন িাভতরা রিৌন দায রভাড় ১ ন নভ             

167 ধনরগাতী পূফ য াড়ায রযাড 8 2008  এর নি এ ন ভনিদ অনাদযয ফানড় .৫ ন নভ             



  

াতা-52 : 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 

168 ধনরগাতী ভাদ্রাা রযাড 8 2001  এর নি এ ন রভাাযদপয ফানড় নযয নদীয াদ া ২ ন নভ             

169 ভনরা ভাদ্রাা রযাড 8 2010  এর নি এ ন ভনদতয রদা ান নফরায ফানড় ৬০০ ফুট             

170 খাঁনপুয যাস্তা 8 2008  এর নি আ নড অভদদয ফানড় অবুর রাদদনয 

ফানড় 

১ ন নভ             

171 রাযাতরা দত খানপুয রযাড 8 1996  এর নি আ নড অপতাফ নফশ্বাদয 

ফানড় 

িাভার খাঁয ফানড় ১ ন নভ             

172 ভািায তরায রযাড 8 2000  এর নি আ নড সুিরপুয ফািায ভািায তরা ১ ন নভ             

173 ভননযাভপুয দত র ফপুয রযাড 8 0  এর নি আ নড রয়াযা তরা রাঈড়ী যাস্তা রভাড় ৩ ন নভ             

174 ৮ নং ওয়াদড য ফড় ব্রীি ১ টি 8 0                      

175 ৮ নং ওয়াদড য ৪ টি রোট ব্রীি অদে 8 0                      

176 খাঁ াড়ায যাস্তা 8 0    ভনিদ  যনফঈদরয ফানড় ৪ ন নভ             

177 িাভতরা রযাড 8 0    যনপদ য ফানড় ারাদভয ফানড় ১ ন নভ             

178 িাভতরায যাস্তা 8 0    রিৌন দায রভাড় ফাায এয ফানড় ১ ন নভ             

179 দপাদায াড়ায যাস্তা 8 0    িদফদদয ফানড় িাভতরায যাস্তা ১.৫ ন নভ             

180 ধনরগাতী পূফ য াড়ায রযাড 8 0    রভআন রযাড পারুদ য ফানড় .৫ ন নভ             

181 ধনরগাতী পূফ য াড়ায রযাড 8 0    রভআন রযাড অবু ফক্কদযয ফানড় .৫ ন নভ             

182 ধনরগাতী রযাড 8 0    িাভতরায  াদ া ১ ন নভ             

183 ধনরগাতী রযাড 8 0    ভাসুদদয ফানড় রভাাযদপয ফানড় .৭৫ ন নভ             

184 নওদয ফানড়য রযাড 8 0    আঈসুদপয ফানড় নওদয ফানড় .৫ ন নভ             

185 নফদরয রযাড 8 0    জুনাদফয ফানড় াািাাদনয ফানড় ২ ন নভ             

186 ভাদঠয যাস্তা 8 0    ভাফুদিয ফানড় রভাাযদপয ফানড় .৫ ন নভ             

187 ভনরা ভাদ্রাা রযাড 8 0    নফরায ফানড়  অদনায়াদযয ফানড় ৩ ন নভ             

188 রাঈড়ী রযাড 8 0    রনতদপয ফানড় প্রাআভাযী স্কুর রাঈড়ী ২.৫ ন নভ             

189 াদদফয ফানড়য রযাড 8 0    ভািায তরা াদদফয ফানড় ১ ন নভ             

190 ৯ নং ওয়াদড য ১৫০ টি াআ 

 ারবাট য অদে 

9 0                      

191 ন তাদফয ফানড়য রযাড 9 2009  এর নি এ ন মুনিদতয ফানড় ন তাদফয ফানড় ৮০০ ফুট             

192 গননয ফানড়য যাস্তা 9 2008  এর নি এ ন গননয ফানড় আাদ য ফানড় ৫০০ ফুট             

193 ঘুঘুযাআর দত াড়নদয়া রযাড 9 2003  এর নি আ নড িাতার াড়নদয়া ৩ ন নভ             

194 ারা নব্রি রযাড 9 2005  এর নি আ নড নডদনানয রভাড় ারা নব্রি ১ ন নভ             

195 মুনিদতয ফানড়য রযাড 9 2007  এর নি আ নড যঈদপয ফানড় মুনিদতয ফানড় .৫ ন নভ             

196 ৯ নং ওয়াদড য ৩ টি রোট ব্রীি 

অদে 

9 0                      

197 অনতয়াদযয ফানড়য যাস্তা 9 0    দলুয ফানড় অনতয়াদযয ফানড় .৫ ন নভ 2009   আঈ ন       

198 িাতাদরয রযাড 9 0    িাতার আজ্জদতয ফানড় ১ ন নভ 2009   আঈ ন       

199 নডদনানয রভাড় রযাড 9 0    ফটতরা নডদনানয রভাড় ২ ন নভ 2012   আঈ ন       

200 পারুদ য ফানড়য যাস্তা 9 0    ভনিদ  পারুদ য ফানড় ১৫০০ ফুট             

201 ফটতরায রযাড 9 0     নযদভয ফানড় ফটতরা ১ ন নভ 2011   আঈ ন       



  

াতা-53 : 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 

202 নব্রি রযাড 9 0    নব্রি অরীয ফানড় .৫ ন নভ             

203 ভাদ্রাা রযাড 9 0    রযিাঈদরয ফানড় ভাদ্রাা ১০০০ ফুট 2011   আঈ ন       

204 যঈদপয ফানড়য যাস্তা 9 0    যঈদপয ফানড় অআজুয ফানড় ১৮০০ ফুট             

205 যনদদয ফানড়য রযাড 9 0    নদিয ভাথা যনদদয ফানড় ১৫০০ ফুট             

206 নযাদিয ফানড়য যাস্তা 9 0    নযাদিয ফানড়  ফািায ৮০০ ফুট             

207 দদযয ফানড়য রযাড 9 0    ভান্নাদনয ফানড় দদযয ফানড় ৬০০ ফুট             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-54 : 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-55 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-56 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-২ 

 



  

াতা-57 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-58 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-59 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-60 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-61 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-62 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-63 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য—৯ 

 


