
 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 
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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 যদয়দছ। এছাড়া 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 ন নিত 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 ন নিত  দয তানর া প্রস্তুত, ম্পদদয ভানন ত্র 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, ন ফ, গ্রাভফাীদ  ানফ য  

দমাগীতায িন্য অন্তনয  কৃতজ্ঞতা িানানি। 

 

ধন্যফাদাদন্ত, 

 

র য়াযম্যান 

৯ নং স্বরুদা আঈননয়ন নযলদ, 

র ৌগাছা, মদায।            

 



  

াতা-III : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

সুন ত্র

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ ন নিত যণ এফং নাম্বানযং           4- ২৭  

 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         ২৮ - ৪৭ 

 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  ভানন ত্র    4৮- ৫৭

 

 

 

 



  

াতা-4 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ ন নিত 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 

মাছা মাত্রী ছাঈনী 

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 (রছাট ফড়  র ধযদনয) 

াআ আদটয নরং(ফানরয ঈয আট নফছাদনা া া যাস্তা) 

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

ান  ন  ঢারাআ নদদয় ততনয া া যাস্তা 

ব্রীি ব্রীি, ফাঁদয াঁদ া,  াদঠয াঁদ া (দছাট/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 (রছাট/ফড়/য ানয/দফয ানয) 

খাাফা খার/াওড়/ফাওড় 

রপ্র র  প্র ল্প/দ  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 

র য়ায র য়ায 

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 34 

এনতভ খানা 5 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় 21 

রাস্ট নপ 2 

র্ভনভ নপ 1 

ভনিয 12 

ভনিদ 54 

ভাদ্রাা 10 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 6 

ভাদ যট 5 

মাত্রী ছাঈনী 2 

রাআদব্রযী 1 

শ্মানঘাট 8 

ংঘ 7 

স্বাস্থয র ন্দ্র 1 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ 5918 

গবীয নরকূ 39 

নফর 1 

স্যাননটাযী ল্যানিন 6053 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা 16 

া া যাস্তা 14 

ভাটিয যাস্তা 72 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 1 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ 1 

ন্যান্য 73 

অরভাযী 6 

 নম্পঈটায 11 

 যানফদনট 1 

 যাদভযা 1 

ঘনড় 1 

র য়ায 56 

রটনফর 11 

তারা 18 

ততিত্র 4 

প্রদিক্টয 1 

নপ্রন্টায 4 

পদটাষ্টযাট রভনন 1 

পযান 17 

রফঞ্চ 1 

াঈন্ড নদস্টভ 1 

ররপ 2 

 

 

 



  

া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 ৯ নং স্বরুদ আঈননয়ন নযলদ। বফন ৩ টি, ১ টি দ্যআ তরা, ২ টি এ তরা নফনল্ডং,  ক্ষ ১৪ টি ৫ 2006 75 আঈনব ০৫2006০75 

 
 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: অফাফত্র - অরভাযী/ যানফদনট/ররপ/ রনাটি রফাড য/ ন্যান্য 

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

গবীয নরকূ গবীয নরকূ 0 ২০১১ 1 গন ০0২০১১০1 

অরভাযী নস্টদরয অরভাযী 0 1995 75 অরভা ০01995০75 

অরভাযী নস্টদরয অরভাযী 0 1995 76 অরভা ০01995০76 

অরভাযী নস্টদরয অরভাযী 0 2004 77 অরভা ০02004০77 

অরভাযী  াদঠয অরভাযী 0 ১৯৭২ 78 অরভা ০0১৯৭২০78 

অরভাযী  াদঠয অরভাযী 0 1972 79 অরভা ০01972০79 

অরভাযী  াদঠয অরভাযী 0 ২০১০ 80 অরভা ০0২০১০০80 

 যানফদনট ষ্টীদরয পাআর  যানফদনট 0 ২০১০ 81  যানফদনট ০0২০১০০81 

তারা তারা 0 2004 162 তারা ০02004০162 

তারা তারা 0 2004 163 তারা ০02004০163 

তারা তারা 0 2004 164 তারা ০02004০164 

তারা তারা 0 2004 165 তারা ০02004০165 

তারা তারা 0 2004 166 তারা ০02004০166 

তারা তারা 0 2004 167 তারা ০02004০167 

তারা তারা 0 2004 168 তারা ০02004০168 

তারা তারা 0 2004 169 তারা ০02004০169 

তারা তারা 0 2004 170 তারা ০02004০170 

তারা তারা 0 2004 171 তারা ০02004০171 

তারা তারা 0 2010 172 তারা ০02010০172 

তারা তারা 0 2010 173 তারা ০02010০173 

তারা তারা 0 2010 174 তারা ০02010০174 

তারা তারা 0 2010 175 তারা ০02010০175 

তারা তারা 0 2010 176 তারা ০02010০176 

তারা তারা 0 2010 177 তারা ০02010০177 

তারা তারা 0 2010 178 তারা ০02010০178 

তারা তারা 0 2010 179 তারা ০02010০179 

রফঞ্চ রফঞ্চ 0 ১৯৯০ 207 রফঞ্চ  ০0১৯৯০০207 

ররপ য যা  0 ২০১০ 209 ররপ ০0২০১০০209 

ররপ য যা  0 2010 210 ররপ ০02010০210 

 

 



  

া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  াদঠয ফড় রটনফর 0 ১৯৯৫ 151 রটনফর ০0১৯৯৫০151 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 ১৯৯৫ 152 রটনফর ০0১৯৯৫০152 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 ১৯৯৫ 153 রটনফর ০0১৯৯৫০153 

রটনফর  াদঠয রছাট রটনফর 0 ২০০৪ 154 রটনফর ০0২০০৪০154 

রটনফর  াদঠয রছাট রটনফর 0 ২০০৪ 155 রটনফর ০0২০০৪০155 

রটনফর  াদঠয রছাট রটনফর 0 ২০০৪ 156 রটনফর ০0২০০৪০156 

রটনফর  াদঠয রছাট রটনফর 0 ২০০৪ 157 রটনফর ০0২০০৪০157 

রটনফর  াদঠয রছাট রটনফর 0 ২০০৪ 158 রটনফর ০0২০০৪০158 

রটনফর  াদঠয রছাট রটনফর 0 ২০০৪ 159 রটনফর ০0২০০৪০159 

রটনফর পদটা নয়ায রটনফর 0 0 160 রটনফর ০00০160 

রটনফর  নম্পঈটায রটনফর 0 0 161 রটনফর ০00০161 
 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: র য়ায 

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

র য়ায প্লানস্টদ য র য়ায 0 ২০০৪ 95 র য়ায ০0২০০৪০95 

র য়ায প্লানস্টদ য র য়ায 0 2005 96 র য়ায ০02005০96 

র য়ায  াদঠয াতরওয়ারা র য়ায ( ফড় ) 0 ২০০৪ 97 র য়ায ০0২০০৪০97 

র য়ায  াদঠয াতরওয়ারা র য়ায ( ফড় ) 0 2004 98 র য়ায ০02004০98 

র য়ায  াদঠয াতরওয়ারা র য়ায 0 ২০০৪ 99 র য়ায ০0২০০৪০99 

র য়ায  াদঠয াতরওয়ারা র য়ায 0 ১৯৯০ 100 র য়ায ০0১৯৯০০100 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 101 র য়ায ০0২০০৪০101 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 102 র য়ায ০0২০০৪০102 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 103 র য়ায ০0২০০৪০103 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 104 র য়ায ০0২০০৪০104 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 105 র য়ায ০0২০০৪০105 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 106 র য়ায ০0২০০৪০106 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 107 র য়ায ০0২০০৪০107 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 108 র য়ায ০0২০০৪০108 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 109 র য়ায ০0২০০৪০109 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 110 র য়ায ০0২০০৪০110 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 111 র য়ায ০0২০০৪০111 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 112 র য়ায ০0২০০৪০112 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 113 র য়ায ০0২০০৪০113 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 114 র য়ায ০0২০০৪০114 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 115 র য়ায ০0২০০৪০115 



  

াতা-10 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 116 র য়ায ০0২০০৪০116 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 117 র য়ায ০0২০০৪০117 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 118 র য়ায ০0২০০৪০118 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 119 র য়ায ০0২০০৪০119 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 120 র য়ায ০0২০০৪০120 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 121 র য়ায ০0২০০৪০121 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 122 র য়ায ০0২০০৪০122 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 123 র য়ায ০0২০০৪০123 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 124 র য়ায ০0২০০৪০124 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 125 র য়ায ০0২০০৪০125 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 126 র য়ায ০0২০০৪০126 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 127 র য়ায ০0২০০৪০127 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 128 র য়ায ০0২০০৪০128 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 129 র য়ায ০0২০০৪০129 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 130 র য়ায ০0২০০৪০130 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 131 র য়ায ০0২০০৪০131 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 132 র য়ায ০0২০০৪০132 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 133 র য়ায ০0২০০৪০133 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 134 র য়ায ০0২০০৪০134 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 135 র য়ায ০0২০০৪০135 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 136 র য়ায ০0২০০৪০136 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 137 র য়ায ০0২০০৪০137 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 138 র য়ায ০0২০০৪০138 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 139 র য়ায ০0২০০৪০139 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 140 র য়ায ০0২০০৪০140 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 141 র য়ায ০0২০০৪০141 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 142 র য়ায ০0২০০৪০142 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 143 র য়ায ০0২০০৪০143 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 144 র য়ায ০0২০০৪০144 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 145 র য়ায ০0২০০৪০145 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 146 র য়ায ০0২০০৪০146 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 147 র য়ায ০0২০০৪০147 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 148 র য়ায ০0২০০৪০148 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 149 র য়ায ০0২০০৪০149 

র য়ায  াদঠয াতরনফীন র য়ায 0 ২০০৪ 150 র য়ায ০0২০০৪০150 

 



  

াতা-11 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 
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আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: আদর িননক্স াভগ্রী ও মন্ত্রানত (পযান) 

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

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 189 পযান ০0২০০৪০189 

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 190 পযান ০0২০০৪০190 

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 191 পযান ০0২০০৪০191 

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 192 পযান ০0২০০৪০192 

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 193 পযান ০0২০০৪০193 

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 194 পযান ০0২০০৪০194 

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 195 পযান ০0২০০৪০195 

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 196 পযান ০0২০০৪০196 

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 197 পযান ০0২০০৪০197 

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 198 পযান ০0২০০৪০198 

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 199 পযান ০0২০০৪০199 

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 200 পযান ০0২০০৪০200 

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 201 পযান ০0২০০৪০201 

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 202 পযান ০0২০০৪০202 

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 203 পযান ০0২০০৪০203 

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 204 পযান ০0২০০৪০204 

পযান ননরং পযান 0 ২০০৪ 205 পযান ০0২০০৪০205 

 

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 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 2 ন্যান্য ০0২০০৪০2 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 3 ন্যান্য ০0২০০৪০3 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 2004 4 ন্যান্য ০02004০4 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 5 ন্যান্য ০0২০০৪০5 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 6 ন্যান্য ০0২০০৪০6 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 7 ন্যান্য ০0২০০৪০7 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 8 ন্যান্য ০0২০০৪০8 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 9 ন্যান্য ০0২০০৪০9 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 10 ন্যান্য ০0২০০৪০10 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 11 ন্যান্য ০0২০০৪০11 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 12 ন্যান্য ০0২০০৪০12 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 13 ন্যান্য ০0২০০৪০13 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 14 ন্যান্য ০0২০০৪০14 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 15 ন্যান্য ০0২০০৪০15 



  

া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 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 16 ন্যান্য ০0২০০৪০16 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 17 ন্যান্য ০0২০০৪০17 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 18 ন্যান্য ০0২০০৪০18 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 19 ন্যান্য ০0২০০৪০19 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 20 ন্যান্য ০0২০০৪০20 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 21 ন্যান্য ০0২০০৪০21 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 22 ন্যান্য ০0২০০৪০22 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 23 ন্যান্য ০0২০০৪০23 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 24 ন্যান্য ০0২০০৪০24 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 25 ন্যান্য ০0২০০৪০25 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 26 ন্যান্য ০0২০০৪০26 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 27 ন্যান্য ০0২০০৪০27 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 28 ন্যান্য ০0২০০৪০28 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 29 ন্যান্য ০0২০০৪০29 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 30 ন্যান্য ০0২০০৪০30 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 31 ন্যান্য ০0২০০৪০31 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 32 ন্যান্য ০0২০০৪০32 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 33 ন্যান্য ০0২০০৪০33 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 34 ন্যান্য ০0২০০৪০34 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 35 ন্যান্য ০0২০০৪০35 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 36 ন্যান্য ০0২০০৪০36 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 37 ন্যান্য ০0২০০৪০37 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 38 ন্যান্য ০0২০০৪০38 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 39 ন্যান্য ০0২০০৪০39 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 40 ন্যান্য ০0২০০৪০40 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 41 ন্যান্য ০0২০০৪০41 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 42 ন্যান্য ০0২০০৪০42 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 43 ন্যান্য ০0২০০৪০43 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 44 ন্যান্য ০0২০০৪০44 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 45 ন্যান্য ০0২০০৪০45 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 46 ন্যান্য ০0২০০৪০46 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 47 ন্যান্য ০0২০০৪০47 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 48 ন্যান্য ০0২০০৪০48 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 49 ন্যান্য ০0২০০৪০49 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 50 ন্যান্য ০0২০০৪০50 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 51 ন্যান্য ০0২০০৪০51 



  

া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 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 52 ন্যান্য ০0২০০৪০52 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 53 ন্যান্য ০0২০০৪০53 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 54 ন্যান্য ০0২০০৪০54 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 55 ন্যান্য ০0২০০৪০55 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 56 ন্যান্য ০0২০০৪০56 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 57 ন্যান্য ০0২০০৪০57 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 58 ন্যান্য ০0২০০৪০58 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 59 ন্যান্য ০0২০০৪০59 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 60 ন্যান্য ০0২০০৪০60 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 61 ন্যান্য ০0২০০৪০61 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 62 ন্যান্য ০0২০০৪০62 

ন্যান্য টিঈফরাআট ও ফাল্ব 0 ২০০৪ 63 ন্যান্য ০0২০০৪০63 

ন্যান্য  যারকুদরটয 0 ১৯৯৮ 64 ন্যান্য ০0১৯৯৮০64 

ন্যান্য  যারকুদরটয 0 ২০১০ 65 ন্যান্য ০0২০১০০65 

ন্যান্য স্টযাম্প প্যাড এফং নর 0 0 66 ন্যান্য ০00০66 

ন্যান্য স্টারায রভনন 0 0 67 ন্যান্য ০00০67 

ন্যান্য স্টারায রভনন 0 0 68 ন্যান্য ০00০68 

ন্যান্য রতায়াদর 0 0 69 ন্যান্য ০00০69 

ন্যান্য রতায়াদর 0 0 70 ন্যান্য ০00০70 

ন্যান্য রতায়াদর 0 0 71 ন্যান্য ০00০71 

ন্যান্য রতায়াদর 0 0 72 ন্যান্য ০00০72 

ন্যান্য রতায়াদর 0 0 73 ন্যান্য ০00০73 

ন্যান্য রতায়াদর 0 0 74 ন্যান্য ০00০74 

 যাদভযা  যাদভযা 0 0 82  যাদভযা ০00০82 

ঘনড় ঘনড় 0 0 94 ঘনড় ০00০94 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায 0 0 184 নপ্রন্টায ০00০184 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায 0 0 185 নপ্রন্টায ০00০185 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায 0 0 186 নপ্রন্টায ০00০186 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায 0 0 187 নপ্রন্টায ০00০187 

প্রদিক্টয ভানল্টনভনডয়া প্রদিক্টয 0 0 188 প্রদিক্টয ০00০188 

পদটাষ্টযাট রভনন পদটা নয়ায 0 0 206 পদটা ন ০00০206 

াঈন্ড নদস্টভ নস্প ায 0 0 208 াঈন ০00০208 
 

 

 

 



  

াতা-14 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: ততিত্র 

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

ততিত্র ননয  ও  া 0 0 180 ততিত্র ০00০180 

ততিত্র  াদয়য গ্লা ও  াভ  0 0 181 ততিত্র ০00০181 

ততিত্র িগ এফং ফদনা 0 0 182 ততিত্র ০00০182 

ততিত্র ঘড়া এফং ফারনত 0 0 183 ততিত্র ০00০183 
 

 

 

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  ী-রফাড য 0 ২০১৩ 83  ভ ০0২০১৩০83 

 নম্পঈটায ভাঈ 0 ২০১৩ 84  ভ ০0২০১৩০84 

 নম্পঈটায রনোআব 0 0 85  ভ ০00০85 

 নম্পঈটায রনোআব 0 0 86  ভ ০00০86 

 নম্পঈটায রনোআব 0 0 87  ভ ০00০87 

 নম্পঈটায রনোআব 0 0 88  ভ ০00০88 

 নম্পঈটায রডস্ক্ট  নম্পঈটায 0 0 89  ভ ০00০89 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায রট 0 0 90  ভ ০00০90 

 নম্পঈটায ল্যাট 0 0 91  ভ ০00০91 

 নম্পঈটায ল্যাট 0 0 92  ভ ০00০92 

 নম্পঈটায ভদডভ 0 0 93  ভ ০00০93 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: য ানয ও রফয ানয প্রনতষ্ঠান 

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

রাস্ট নপ ভানরা রাষ্ট নপ ৮ ১৯৬৮ 135 রা ০৮১৯৬৮০135 

রাস্ট নপ নিরী রাষ্ট নপ ৯ ১৯৯১ 154 রা ০৯১৯৯১০154 

র্ভনভ নপ স্বরুদ আঈ ন র্ভনভ নপ। বফন ১ টি,   ক্ষ ৩ টি ৫ ১৯৮৮ 83 আঈর্ভ ০৫১৯৮৮০83 

রাআদব্রযী খনড়ঞ্চা আরানভ াঠাগায ২ ২০১২ 36 রাআদব্রযী ০২২০১২০36 

ংঘ রটঙ্গযপুয যুফ ংঘ ৪ ১৯৮২ 72 ক্লাফ ০৪১৯৮২০72 

ংঘ রটঙ্গযপুয খান াড়া যুফ ংঘ ৪ ১৯৯৯ 73 ক্লাফ ০৪১৯৯৯০73 

ংঘ অিাযদ াট রার বুি ংঘ ৪ ২০১১ 74 ক্লাফ ০৪২০১১০74 

ংঘ স্বরুদ ধুনায খার ানন ব্যফস্থানা ভফায় নভনত নরনভদটড।  ক্ষ ২ টি ৫ ২০১২ 91 ক্লাফ ০৫২০১২০91 

ংঘ ভাধফপুয দনক্ষন াড়া ভাি  ল্যান তরুন ংঘ ৬ ১৯৮৭ 105 ক্লাফ ০৬১৯৮৭০105 

ংঘ ভাধফপুয নন্দু াড়া  ালী ক্লাফ ৬ ২০০২ 106 ক্লাফ ০৬২০০২০106 

ংঘ ভানরা তরুন ংঘ ৮ ২০০৮ 148 ক্লাফ ০৮২০০৮০148 

স্বাস্থয র ন্দ্র স্বরুদ স্বাস্থয ও নযফায নয ল্পনা র ন্দ্র। দ্যআ তরা বফন ১ টি,   ক্ষ ১২ টি ৫ ১৯৮৯ 92   ০৫১৯৮৯০92 

 



  

াতা-15 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

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

প্রাথনভ  নফদ্যারয় চুটাহুদা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি। ১ ১৯৬৮ 7 প্রানফ ০১১৯৬৮০7 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় াঞ্চডাঙ্গা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি। টিনদড ১ ১৯৬৯ 8 প্রানফ ০১১৯৬৯০8 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় খনড়ঞ্চা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ৫ টি,  ক্ষ ১৮ টি ২ ১৯৬০ 22 প্রানফ ০২১৯৬০০22 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রদবুরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি ২ ১৯৮৫ 23 প্রানফ ০২১৯৮৫০23 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফনরাদাতা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি ৩ ১৯৯১ 39 প্রানফ ০৩১৯৯১০39 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফাদি খনড়ঞ্চা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি ৩ ১৯৯২ 40 প্রানফ ০৩১৯৯২০40 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রটঙ্গযপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ৩ টি,  ক্ষ ১০ টি ৪ ১৯৮৪ 55 প্রানফ ০৪১৯৮৪০55 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় অিাযদ াটা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি,  ক্ষ ৪ টি ৪ ১৯৬৭ 56 প্রানফ ০৪১৯৬৭০56 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফামাযদানড় য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি ৪ ২০০০ 57 প্রানফ ০৪২০০০০57 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় স্বরুদ য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ৩ টি,   ক্ষ ৯ টি ৫ ১৯৫২ 80 প্রানফ ০৫১৯৫২০80 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নিভ স্বরুদ য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,   ক্ষ ৪ টি ৫ ১৯৮৮ 81 প্রানফ ০৫১৯৮৮০81 

প্রাথনভ  নফদ্যারয়  দভতরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,   ক্ষ ৪ টি ৫ ১৯৯০ 82 প্রানফ ০৫১৯৯০০82 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাধফপুয দনক্ষন াড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি,  ক্ষ ৭ টি ৬ ১৮৯৫ 96 প্রানফ ০৬১৮৯৫০96 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাধফপুয ঈিয াড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি ৬ ১৯৯৬ 97 প্রানফ ০৬১৯৯৬০97 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রছাট  াকুনড়য়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি। নফনল্ডং ৭ ১৯৯০ 114 প্রানফ ০৭১৯৯০০114 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নদঘনড় য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি ৭ ১৯৯০ 115 প্রানফ ০৭১৯৯০০115 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় াঞ্চাডাঙ্গা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি,  ক্ষ ৫ টি ৭ ১৯৪৭ 116 প্রানফ ০৭১৯৪৭০116 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভানরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি,  ক্ষ ৫ টি ৮ ১৯৮৪ 136 প্রানফ ০৮১৯৮৪০136 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় গদাধযপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি ৮ ২০০৭ 137 প্রানফ ০৮২০০৭০137 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় গয়ড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি ১তরা, ১ টি টিনদড বফন,  ক্ষ ৫ টি ৯ ১৯৬৮ 155 প্রানফ ০৯১৯৬৮০155 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফড়  াকুনড়য়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি দ্যআ তরা বফন, ১ টি টিনদড বফন,  ক্ষ ৮ টি। ৯ ১৯৫৬ 156 প্রানফ ০৯১৯৫৬০156 

 

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

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

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়  ভরাপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি,  ক্ষ ১২ টি ২ ১৯৯৫ 25 ভানফ ০২১৯৯৫০25 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় অিাযদ াটা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ৪ টি,  ক্ষ ১২ টি ৪ ১৯৯২ 59 ভানফ ০৪১৯৯২০59 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় স্বরুদ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ৩ টি,   ক্ষ ১০ টি। টিনদড ৫ ১৯৯৯ 86 ভানফ ০৫১৯৯৯০86 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় এ এন র  ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ৪ টি,  ক্ষ ১২ টি। ৩ টি টিনদড, ১ টি নফনল্ডং ৭ ১৯৬৭ 118 ভানফ ০৭১৯৬৭০118 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ভানরা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি,  ক্ষ ১০ টি ৮ ১৯৭৩ 139 ভানফ ০৮১৯৭৩০139 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় নিরী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি টিনদড ৯ ২০০০ 160 ভানফ ০৯২০০০০160 

 

 

 

 



  

াতা-16 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

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

ভাদ্রাা খনড়ঞ্চা দানখর ভাদ্রাা। বফন ৫ টি  ক্ষ ২০ টি ২ ১৯৬৫ 24 ভাদ্রাা ০২১৯৬৫০24 

ভাদ্রাা খনড়ঞ্চা নওদা াড়া াদপনিয়া ভাদ্রাা। বফন ১ টি,  ক্ষ ১ টি,  টিনদড ৩ ১৯৮২ 41 ভাদ্রাা ০৩১৯৮২০41 

ভাদ্রাা অিাযদ াটা দানখর ভাদ্রাা। বফন ৩ টি,  ক্ষ ৮ টি ৪ ২০০৪ 58 ভাদ্রাা ০৪২০০৪০58 

ভাদ্রাা স্বরুদ াদপনিয়া ভাদ্রাা। বফন ১ টি,   ক্ষ ১ টি ৫ ২০১৩ 84 ভাদ্রাা ০৫২০১৩০84 

ভাদ্রাা স্বরুদ যানফয়া এফদতদায়ী ভাদ্রাা ।  ক্ষ ৩ টি ৫ ১৯৭২ 85 ভাদ্রাা ০৫১৯৭২০85 

ভাদ্রাা নদঘনড় দানখর ভাদ্রাা। ১ টি নফনল্ডং, ২ টি টিনদড বফন,  ক্ষ ৮ টি ৭ ১৯৯৮ 117 ভাদ্রাা ০৭১৯৯৮০117 

ভাদ্রাা ভানরা ানপনিয়া ভাদ্রাা ৮ ২০০৯ 138 ভাদ্রাা ০৮২০০৯০138 

ভাদ্রাা নওদাাড়া াদপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ৯ ২০০১ 157 ভাদ্রাা ০৯২০০১০157 

ভাদ্রাা নতর পুয াদপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ৯ ২০০৭ 158 ভাদ্রাা ০৯২০০৭০158 

ভাদ্রাা নিরী াদপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ৯ ২০০৫ 159 ভাদ্রাা ০৯২০০৫০159 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিদ) 

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

ভনিদ চুটাযহুদা নিভ াড়া িাদভ ভনিদ। ২ তরা বফন। ১ ১৯৩৫ 11 ভনিদ ০১১৯৩৫০11 

ভনিদ চুটাযহুদা পুফ য াড়া িাদভ ভনিদ। ১ তরা বফন। ১ ১৯৯০ 12 ভনিদ ০১১৯৯০০12 

ভনিদ চুটাযহুদা ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ। ১ তরা বফন। ১ ১৯৭২ 13 ভনিদ ০১১৯৭২০13 

ভনিদ াঞ্চডাঙ্গা ভাঠ াড়া িাদভ ভনিদ। ১ তরা বফন। ১ ১৯৬২ 14 ভনিদ ০১১৯৬২০14 

ভনিদ াঞ্চডাঙ্গা ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ। ১ তরা বফন। ১ ১৯৪৭ 15 ভনিদ ০১১৯৪৭০15 

ভনিদ াঞ্চডাঙ্গা ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ। ১ তরা বফন। ১ ১৯৯৪ 16 ভনিদ ০১১৯৯৪০16 

ভনিদ খনড়ঞ্চা ফািায িাদভ ভনিদ ২ ১৯৯৪ 31 ভনিদ ০২১৯৯৪০31 

ভনিদ খনড়ঞ্চা নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ ২ ১৯৬০ 32 ভনিদ ০২১৯৬০০32 

ভনিদ খনড়ঞ্চা স্কুর াড়া িাদভ ভনিদ ২ ১৯৯৫ 33 ভনিদ ০২১৯৯৫০33 

ভনিদ রদবুরা িাদভ ভনিদ ২ ১৯৫৫ 34 ভনিদ ০২১৯৫৫০34 

ভনিদ  ভরাপুয ফািায িাদভ ভনিদ ২ ২০০০ 35 ভনিদ ০২২০০০০35 

ভনিদ ফনরাদাতা িাদভ ভনিদ। বফন ১ টি, ১তরা, ক্ষ ১ টি ৩ 0 43 ভনিদ ০৩0০43 

ভনিদ খনড়ঞ্চা নওদা াড়া ঈিয িাদভ ভনিদ।বফন ১ টি, ১তরা, ক্ষ ১ টি ৩ 0 44 ভনিদ ০৩0০44 

ভনিদ খনড়ঞ্চা নওদা াড়া দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ।বফন ১ টি, ১তরা, ক্ষ ১ টি ৩ 0 45 ভনিদ ০৩0০45 

ভনিদ ফাদি খনড়ঞ্চা পুফ য াড়া িাদভ ভনিদ।বফন ১ টি, ১তরা, ক্ষ ১ টি ৩ 0 46 ভনিদ ০৩0০46 

ভনিদ ফাদি খনড়ঞ্চা নিভ াড়া িাদভ ভনিদ।বফন ১ টি, ১তরা, ক্ষ ১ টি ৩ 0 47 ভনিদ ০৩0০47 

ভনিদ রটঙ্গযপুয  ানযগয াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৪৮ 61 ভনিদ ০৪১৯৪৮০61 

ভনিদ রটঙ্গযপুয খান াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৮৮ 62 ভনিদ ০৪১৯৮৮০62 

ভনিদ রটঙ্গযপুয খার াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৩৪ 63 ভনিদ ০৪১৯৩৪০63 

ভনিদ অিাযদ াটা নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৬৪ 64 ভনিদ ০৪১৯৬৪০64 

ভনিদ অিাযদ াটা নিভ াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৭৭ 65 ভনিদ ০৪১৯৭৭০65 



  

া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 অিাযদ াটা নভয়া াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৯৯ 66 ভনিদ ০৪১৯৯৯০66 

ভনিদ অিাযদ াটা স্কুর ভাঠ িাদভ ভনিদ ৪ ২০০৮ 67 ভনিদ ০৪২০০৮০67 

ভনিদ ফামাযদানড় দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ২০০১ 68 ভনিদ ০৪২০০১০68 

ভনিদ ফামাযদানড় ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৫৮ 69 ভনিদ ০৪১৯৫৮০69 

ভনিদ স্বরুদ িাদভ ভনিদ। দ্যআ তরা বফন  ক্ষ ২ টি ৫ 0 87 ভনিদ ০৫0০87 

ভনিদ স্বরুদ ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ। বফন ১ টি, ১ তরা,  ক্ষ ১ টি ৫ ২০০৩ 88 ভনিদ ০৫২০০৩০88 

ভনিদ স্বরুদ নিভ াড়া িাদভ ভনিদ। বফন ১ টি, ১তরা, ক্ষ ১টি ৫ ১৯৮৮ 89 ভনিদ ০৫১৯৮৮০89 

ভনিদ  দভতরা িাদভ ভনিদ।বফন ১ টি, ১তরা, ক্ষ ১টি ৫ ২০০৩ 90 ভনিদ ০৫২০০৩০90 

ভনিদ ভাধফপুয ভাঠ াড়া িাদভ ভনিদ ৬ ১৯৮৪ 99 ভনিদ ০৬১৯৮৪০99 

ভনিদ ভাধফপুয দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ ৬ ১৯৮৫ 100 ভনিদ ০৬১৯৮৫০100 

ভনিদ ভাধফপুয ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ ৬ ২০০৪ 101 ভনিদ ০৬২০০৪০101 

ভনিদ ভাধফপুয দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ ৬ ২০০৮ 102 ভনিদ ০৬২০০৮০102 

ভনিদ নদঘনড় খা াড়া ভনিদ ৭ ২০০০ 122 ভনিদ ০৭২০০০০122 

ভনিদ নদঘনড় ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ ৭ ১৯৯০ 123 ভনিদ ০৭১৯৯০০123 

ভনিদ নদঘনড় ফািায িাদভ ভনিদ ৭ ২০০৬ 124 ভনিদ ০৭২০০৬০124 

ভনিদ নদঘনড় ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ ৭ ১৯৮৫ 125 ভনিদ ০৭১৯৮৫০125 

ভনিদ নদঘনড় যুনগর াড়া িাদভ ভনিদ ৭ ১৯৯০ 126 ভনিদ ০৭১৯৯০০126 

ভনিদ রছাট  াকুনড়য়া ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ ৭ ১৯৯৯ 127 ভনিদ ০৭১৯৯৯০127 

ভনিদ রছাট  াকুনড়য়া নিভ াড়া িাদভ ভনিদ ৭ ১৯৭০ 128 ভনিদ ০৭১৯৭০০128 

ভনিদ াঞ্চাডাঙ্গা ফািায িাদভ ভনিদ ৭ ২০০৪ 129 ভনিদ ০৭২০০৪০129 

ভনিদ ভানরা পুযাতন িাদভ ভনিদ। নফনল্ডং ৮ ১৯৩৪ 142 ভনিদ ০৮১৯৩৪০142 

ভনিদ ভানরা ফািায িাদভ ভনিদ। নফনল্ডং ৮ ১৯৫৫ 143 ভনিদ ০৮১৯৫৫০143 

ভনিদ রক্ষীপুয িাদভ ভনিদ। নফনল্ডং ৮ ১৯৯৮ 144 ভনিদ ০৮১৯৯৮০144 

ভনিদ গদাধযপুয পুযাতন িাদভ ভনিদ ৮ ১৯৮৮ 145 ভনিদ ০৮১৯৮৮০145 

ভনিদ গদাধযপুয ভাঠ াড়া িাদভ ভনিদ ৮ ২০০২ 146 ভনিদ ০৮২০০২০146 

ভনিদ গয়ড়া নিভ াড়া িাদভ ভনিদ্। ১ তরা বফন ৯ 0 163 ভনিদ ০৯0০163 

ভনিদ গয়ড়া পুফ য াড়া িাদভ ভনিদ। ১ তরা বফন ৯ 0 164 ভনিদ ০৯0০164 

ভনিদ নতর পুয ফািায িাদভ ভনিদ্। ১তরা বফন ৯ 0 165 ভনিদ ০৯0০165 

ভনিদ নিরী ফািায িাদভ ভনিদ। ১তরা বফন ৯ 0 166 ভনিদ ০৯0০166 

ভনিদ নিরী িাদভ ভনিদ। ১ টি টিনদড বফন ৯ 0 167 ভনিদ ০৯0০167 

ভনিদ নাআড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৯ 0 168 ভনিদ ০৯0০168 

ভনিদ নওদাাড়া িাদভ ভনিদ।১ তরা বফন ৯ 0 169 ভনিদ ০৯0০169 

ভনিদ ফড়  াকুনড়য়া িাদভ ভনিদ। ৯ 0 170 ভনিদ ০৯0০170 

 

 

 



  

াতা-18 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: এনতভখানা 

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

এনতভ খানা চুটাযহুদা নিভ াড়া এনতভখানা ১ ২০১৪ 6 এখা ০১২০১৪০6 

এনতভ খানা খনড়ঞ্চা এনতভখানা ২ ২০০০ 20 এখা ০২২০০০০20 

এনতভ খানা ভাধফপুয এনতভখানা ৬ ১৯৯৮ 95 এখা ০৬১৯৯৮০95 

এনতভ খানা নদঘনড় এনতভখানা ৭ ২০১২ 112 এখা ০৭২০১২০112 

এনতভ খানা  াকুনড়য়া এনতভখানা ৭ ২০০৪ 113 এখা ০৭২০০৪০113 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিয) 

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

ভনিয াঞ্চডাঙ্গা দা াড়া যাধা রগানফি ভনিয ১ ২০০১ 9 ভনিয ০১২০০১০9 

ভনিয াঞ্চডাঙ্গা ার াড়া দূগ যা ভনিয ১ ২০০২ 10 ভনিয ০১২০০২০10 

ভনিয খনড়ঞ্চা ভাদরা াড়া  ানর ভনিয ২ ২০০০ 26 ভনিয ০২২০০০০26 

ভনিয খনড়ঞ্চা দা াড়া যাধা-ফল্বফ ভনিয ২ ১৯৬০ 27 ভনিয ০২১৯৬০০27 

ভনিয খনড়ঞ্চা া াড়া ভনিয ২ ১৯৯০ 28 ভনিয ০২১৯৯০০28 

ভনিয রদবুরা যাধা ফল্বফ ভনিয ২ ১৯৪৭ 29 ভনিয ০২১৯৪৭০29 

ভনিয রদবুরা ভাদরা াড়া ভনিয ২ ১৯৮০ 30 ভনিয ০২১৯৮০০30 

ভনিয ফনরাদাতা ভাদরা াড়া  ানর ভনিয ৩ 0 42 ভনিয ০৩0০42 

ভনিয রটঙ্গযপুয  ানর ভনিয ৪ ১৯৫১ 60 ভনিয ০৪১৯৫১০60 

ভনিয ভাধফপুয  ানর ভনিয ৬ ১৯৭৮ 98 ভনিয ০৬১৯৭৮০98 

ভনিয নদঘনড়  ানর ভনিয ৭ ২০০৮ 121 ভনিয ০৭২০০৮০121 

ভনিয ভানরা রদাযাড়া  ানর ভনিয ৮ ২০০৪ 141 ভনিয ০৮২০০৪০141 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ইদগাহ্ 

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

ইদগা চুটাযহুদা ইদগা ভয়দান ১ ১৯৮০ 1 ইগা ০১১৯৮০০1 

ইদগা াঞ্চডাঙ্গা ঈিয াড়া ইদগা ভয়দান ১ ১৯৬৭ 2 ইগা ০১১৯৬৭০2 

ইদগা াঞ্চডাঙ্গা ভাদেয াড়া ইদগা ভয়দান ১ ১৯৫৬ 3 ইগা ০১১৯৫৬০3 

ইদগা াঞ্চডাঙ্গা দনক্ষন াড়া ইদগা ভয়দান ১ ১৯৯২ 4 ইগা ০১১৯৯২০4 

ইদগা াঞ্চডাঙ্গা ভাঠ াড়া ইদগা ভয়দান ১ ১৯৬২ 5 ইগা ০১১৯৬২০5 

ইদগা রদবুরা ইদগা ভয়দান ২ ১৯৭০ 17 ইগা ০২১৯৭০০17 

ইদগা খনড়ঞ্চা স্কুর াড়া ইদগা ভয়দান ২ ১৯৮০ 18 ইগা ০২১৯৮০০18 

ইদগা খনড়ঞ্চা ফািায ইদগা ভয়দান ২ ১৯৬০ 19 ইগা ০২১৯৬০০19 

ইদগা খনড়ঞ্চা নওদাাড়া ইদগা ভয়দান ৩ 0 38 ইগা ০৩0০38 

ইদগা রটঙ্গযপুয  ানযগয াড়া ইদগা ৪ ১৯৬৪ 49 ইগা ০৪১৯৬৪০49 

ইদগা রটঙ্গযপুয খান াড়া ইদগা ৪ ১৯৭৩ 50 ইগা ০৪১৯৭৩০50 



  

াতা-19 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ইদগা অিাযদ াটা নভয়া াড়া ইদগা ৪ ১৯৯৩ 51 ইগা ০৪১৯৯৩০51 

ইদগা অিাযদ াটা রভাো াড়া ইদগা ৪ ২০০৪ 52 ইগা ০৪২০০৪০52 

ইদগা ফামাযদানড় ইদগা ৪ ২০১৩ 53 ইগা ০৪২০১৩০53 

ইদগা স্বরুদ যদায াড়া ইদগা ভয়দান ৫ 0 76 ইগা ০৫0০76 

ইদগা স্বরুদ নিভ াড়া ইদগা ভয়দান ৫ 0 77 ইগা ০৫0০77 

ইদগা  দভতরা ভাদেয াড়া ইদগা ভয়দান ৫ 0 78 ইগা ০৫0০78 

ইদগা  দভতরা ইদগা ভয়দান ৫ 0 79 ইগা ০৫0০79 

ইদগা ভাধফপুয ঈিয াড়া ইদগা ভয়দান ৬ ১৯৫৩ 93 ইগা ০৬১৯৫৩০93 

ইদগা ভাধফপুয দনক্ষন াড়া ইদগা ভয়দান ৬ ১৯৮৪ 94 ইগা ০৬১৯৮৪০94 

ইদগা রছাট  াকুনড়য়া ঈিয াড়া ইদগা ভয়দান ৭ ১৯৯৯ 107 ইগা ০৭১৯৯৯০107 

ইদগা রছাট  াকুনড়য়া নিভ াড়া ইদগা ভয়দান ৭ ১৯৪৭ 108 ইগা ০৭১৯৪৭০108 

ইদগা নদঘনড় য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাঠ ইদগা ভয়দান ৭ ১৯৬০ 109 ইগা ০৭১৯৬০০109 

ইদগা নদঘনড় ভাদেয াড়া ইদগা ভয়দান ৭ ১৯৮৫ 110 ইগা ০৭১৯৮৫০110 

ইদগা নদঘনড় খা াড়া ইদগা ভয়দান ৭ ১৯৯০ 111 ইগা ০৭১৯৯০০111 

ইদগা গদাধযপুয ইদগা ভয়দান ৮ ১৯৬০ 131 ইগা ০৮১৯৬০০131 

ইদগা ফ যনিহুদা ইদগা ভয়দান ৮ ১৯৯৯ 132 ইগা ০৮১৯৯৯০132 

ইদগা রক্ষীপুয ইদগা ভয়দান ৮ ২০০০ 133 ইগা ০৮২০০০০133 

ইদগা ভানরা ইদগা ভয়দান ৮ ১৯৮৮ 134 ইগা ০৮১৯৮৮০134 

ইদগা নওদাাড়া ইদগা ভয়দান ৯ ১৯৮৮ 149 ইগা ০৯১৯৮৮০149 

ইদগা নতর পুয ইদগা ভয়দান ৯ ১৯৮৫ 150 ইগা ০৯১৯৮৫০150 

ইদগা গয়ড়া ইদগা ভয়দান ৯ ১৯৬২ 151 ইগা ০৯১৯৬২০151 

ইদগা নিরী ইদগা ভয়দান ৯ ১৯৮৭ 152 ইগা ০৯১৯৮৭০152 

ইদগা ফড়  াকুনড়য়া ইদগা ভয়দান ৯ ১৯৮২ 153 ইগা ০৯১৯৮২০153 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: শ্মান 

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

শ্মানঘাট খনড়ঞ্চা খার ধায াড়া শ্মান ঘাট ২ ১৯৪৭ 37 শ্মান ০২১৯৪৭০37 

শ্মানঘাট ফনরাদাতা শ্মান ঘাট ৩ 0 48 শ্মান ০৩0০48 

শ্মানঘাট রটঙ্গযপুয শ্মান ঘাট ৪ ১৯৩৪ 70 শ্মান ০৪১৯৩৪০70 

শ্মানঘাট রটঙ্গযপুয শ্মান ঘাট ৪ ১৯৮৪ 71 শ্মান ০৪১৯৮৪০71 

শ্মানঘাট ভাধফপুয শ্মান ঘাট ৬ ১৯৮৩ 103 শ্মান ০৬১৯৮৩০103 

শ্মানঘাট ভাধফপুয ঈিয াড়া শ্মান ঘাট ৬ ২০০৫ 104 শ্মান ০৬২০০৫০104 

শ্মানঘাট নদঘনড় ভাদঠ শ্মান ঘাট ৭ ১৯৬০ 130 শ্মান ০৭১৯৬০০130 

শ্মানঘাট রধানায খার শ্মান ঘাট ৮ ১৯৮৭ 147 শ্মান ০৮১৯৮৭০147 

 

 



  

াতা-20 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: াট/ফািায/ভাদ যট 

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

ভাদ যট নদঘনড় ফািায ৭ ১৯৯৫ 119 ভা  ০৭১৯৯৫০119 

ভাদ যট াঞ্চাডাঙ্গা ফািায ৭ ১৯৪৭ 120 ভা  ০৭১৯৪৭০120 

ভাদ যট ভানরা ফািায। স্থায়ী রদা ান ১০১ টি ৮ ১৯৬২ 140 ভা  ০৮১৯৬২০140 

ভাদ যট নতর পুয ফািায। স্থায়ী রদা ান ২৫ টি ৯ 0 161 ভা  ০৯0০161 

ভাদ যট নিরী ফািায। স্থায়ী রদা ান ২০ টি ৯ 0 162 ভা  ০৯0০162 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: মাত্রীছাঈনী 

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

মাত্রী ছাঈনী  ভরাপুয রভাদড় মাত্রী ছাঈনী ২ ১৯৯৫ 21 মাছা ০২১৯৯৫০21 

মাত্রী ছাঈনী রটঙ্গযপুয রভাড় মাত্রী ছাঈনী ৪ ১৯৬৭ 54 মাছা ০৪১৯৬৭০54 

 

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 চুটাযহুদা ানপদিয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ১ ২০১২ 1 গন ০১২০১২০1 

গবীয নরকূ ফাদগয রভাদড় ১টি গবীয নরকূ ১ ২০১৪ 2 গন ০১২০১৪০2 

গবীয নরকূ াঞ্চডাঙ্গা অবুদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ১ ২০১৪ 3 গন ০১২০১৪০3 

গবীয নরকূ াঞ্চডাঙ্গা তনযকুদরয ফাড়ীয াদ ১টি গবীয নরকূ ১ ২০১০ 4 গন ০১২০১০০4 

গবীয নরকূ াঞ্চডাঙ্গা ান্নাদনয ফাড়ীয াদ ১টি গবীয নরকূ ১ ২০০৮ 5 গন ০১২০০৮০5 

গবীয নরকূ াঞ্চডাঙ্গা  াদদদযয ফাড়ীয াদ ১টি গবীয নরকূ ১ ২০০২ 6 গন ০১২০০২০6 

গবীয নরকূ চুটাযহুদা গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৭০টি গবীয নরকূ ১ 0 7 গন ০১0০7 

গবীয নরকূ াঞ্চডাঙ্গা গ্রাদভ অদযা প্রায় ৪০০টি গবীয নরকূ ১ 0 8 গন ০১0০8 

গবীয নরকূ খনড়ঞ্চা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ ২ ২০০৭ 13 গন ০২২০০৭০13 

গবীয নরকূ রদবুরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ ২ ২০০৯ 14 গন ০২২০০৯০14 

গবীয নরকূ  ভরাপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ ২ ২০০১ 15 গন ০২২০০১০15 

গবীয নরকূ খনড়ঞ্চা দানখর ভাদ্রাায় ১টি গবীয নরকূ ২ ২০০৫ 16 গন ০২২০০৫০16 

গবীয নরকূ খনড়ঞ্চা  ানর ভনিদয ১টি গবীয নরকূ ২ ২০০৯ 17 গন ০২২০০৯০17 

গবীয নরকূ খনড়ঞ্চা দা াড়া যাধা ফল্বফ ভনিদয ১টি গবীয নরকূ ২ ২০১০ 18 গন ০২২০১০০18 

গবীয নরকূ রদবুরা যাধা ফল্বফ ভনিদয ১টি গবীয নরকূ ২ ২০০০ 19 গন ০২২০০০০19 

গবীয নরকূ রদবুরা ভাদরা াড়া ভনিদয ১টি গবীয নরকূ ২ ২০০৯ 20 গন ০২২০০৯০20 

গবীয নরকূ খনড়ঞ্চা এনতভখানায় ১টি গবীয নরকূ ২ ২০০৮ 21 গন ০২২০০৮০21 

গবীয নরকূ খনড়ঞ্চা ফািায াড়া ভনিদদ ১টি গবীয নরকূ ২ ২০০০ 22 গন ০২২০০০০22 

গবীয নরকূ  ভরাপুয ফািায ভনিদদ ১টি গবীয নরকূ ২ ২০০৮ 23 গন ০২২০০৮০23 



  

া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 খনড়ঞ্চা াঠাগাদয ১টি গবীয নরকূ ২ ২০০৫ 24 গন ০২২০০৫০24 

গবীয নরকূ ২ নং ওয়াদড য অদযা প্রায় ৭৬০টি গবীয নরকূ ২ 0 25 গন ০২0০25 

গবীয নরকূ ফনরাদাতা গ্রাদভ প্রায় ১৩০টি গবীয নরকূ ৩ 0 30 গন ০৩0০30 

গবীয নরকূ খনড়ঞ্চা নওদাাড়া গ্রাদভ প্রায় ১২০টি গবীয নরকূ ৩ 0 31 গন ০৩0০31 

গবীয নরকূ ফাদি খনড়ঞ্চা গ্রাদভ প্রায় ১০০টি গবীয নরকূ ৩ 0 32 গন ০৩0০32 

গবীয নরকূ রটঙ্গযপুয ও দতয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৪ ২০১৩ 40 গন ০৪২০১৩০40 

গবীয নরকূ রটঙ্গযপুয অআয়ুদফয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৪ ২০১৩ 41 গন ০৪২০১৩০41 

গবীয নরকূ রটঙ্গযপুয ভাীদনয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৪ ২০১৩ 42 গন ০৪২০১৩০42 

গবীয নরকূ অিাযদ াটা প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ ৪ ২০১৩ 43 গন ০৪২০১৩০43 

গবীয নরকূ অিাযদ াটা ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ ৪ ২০১৩ 44 গন ০৪২০১৩০44 

গবীয নরকূ অিাযদ াটা াদদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৪ ২০১৩ 45 গন ০৪২০১৩০45 

গবীয নরকূ অিাযদ াটা রুহুর অনভদনয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৪ ২০১৩ 46 গন ০৪২০১৩০46 

গবীয নরকূ রটঙ্গযপুয গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৮৫টি গবীয নরকূ ৪ 0 47 গন ০৪0০47 

গবীয নরকূ ফামাযদানড় গ্রাদভ অদযা প্রায় ১৯৮টি গবীয নরকূ ৪ 0 48 গন ০৪0০48 

গবীয নরকূ অিাযদ াটা গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৮৫টি গবীয নরকূ ৪ 0 49 গন ০৪0০49 

গবীয নরকূ স্বরুদা গ্রাদভ প্রায় ৭০০টি গবীয নরকূ ৫ 0 66 গন ০৫0০66 

গবীয নরকূ  দভতরা গ্রাদভ প্রায় ১০০টি গবীয নরকূ ৫ 0 67 গন ০৫0০67 

গবীয নরকূ ভাধফপুয দনক্ষন াড়া অপতাদফয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৬ ২০১৩ 75 গন ০৬২০১৩০75 

গবীয নরকূ ভাধফপুয ফািাদয ১টি গবীয নরকূ ৬ ২০১৩ 76 গন ০৬২০১৩০76 

গবীয নরকূ ভাধফপুয ভনয়াদযয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৬ ২০১৩ 77 গন ০৬২০১৩০77 

গবীয নরকূ ভাধফপুয ফাবুদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৬ ২০১২ 78 গন ০৬২০১২০78 

গবীয নরকূ ভাধফপুয নফোদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৬ ২০১৩ 79 গন ০৬২০১৩০79 

গবীয নরকূ ভাধফপুয অযাদপয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৬ ২০১২ 80 গন ০৬২০১২০80 

গবীয নরকূ ভাধফপুয গ্রাদভ অদযা প্রায় ৪৮৪টি গবীয নরকূ ৬ 0 81 গন ০৬0০81 

গবীয নরকূ নদঘনড়  ানর ভনিদযয াদ তাযাদদায ফানড়দত ১টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৩ 89 গন ০৭২০১৩০89 

গবীয নরকূ রছাট  াকুনড়য়া অয়নাদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৭ ২০০৪ 90 গন ০৭২০০৪০90 

গবীয নরকূ রছাট  াকুনড়য়া পনযদদয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৩ 91 গন ০৭২০১৩০91 

গবীয নরকূ নদঘনড় অযাদপয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৭ ২০১২ 92 গন ০৭২০১২০92 

গবীয নরকূ নদঘনড় ভননদযয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৭ ২০১০ 93 গন ০৭২০১০০93 

গবীয নরকূ নদঘনড় অনতয়াদযয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৭ ২০১২ 94 গন ০৭২০১২০94 

গবীয নরকূ ৭ নং ওয়াদড য অদযা প্রায় ৮৯০টি গবীয নরকূ ৭ 0 95 গন ০৭0০95 

গবীয নরকূ গদাধযপুয  াদদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৮ ২০১৩ 103 গন ০৮২০১৩০103 

গবীয নরকূ গদাধযপুয ঠান্ডুয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৮ ২০০৫ 104 গন ০৮২০০৫০104 



  

া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 গদাধযপুয নুয আরাদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৮ ১৯৯০ 105 গন ০৮১৯৯০০105 

গবীয নরকূ গদাধযপুয িাদভনায ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৮ ২০১৪ 106 গন ০৮২০১৪০106 

গবীয নরকূ ভানরা অনভনুদযয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৮ ২০১৪ 107 গন ০৮২০১৪০107 

গবীয নরকূ ভানরা গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৯৫টি গবীয নরকূ ৮ 0 108 গন ০৮0০108 

গবীয নরকূ গদাধযপুয গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৭৫টি গবীয নরকূ ৮ 0 109 গন ০৮0০109 

গবীয নরকূ রনক্ষপুয গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৯০টি গবীয নরকূ ৮ 0 110 গন ০৮0০110 

গবীয নরকূ র্ব্যনিহুদা গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৮৮টি গবীয ল্যানিন ৮ 0 111 গন ০৮0০111 

গবীয নরকূ গয়ড়া পদিয অরীয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৯ ২০০৮ 131 গন ০৯২০০৮০131 

গবীয নরকূ গয়ড়া িান যন রনছায ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৯ ২০০১ 132 গন ০৯২০০১০132 

গবীয নরকূ নতর পুয ফািাদয ১টি গবীয নরকূ ৯ ২০০৬ 133 গন ০৯২০০৬০133 

গবীয নরকূ নিরী ফািাদয ১টি গবীয নরকূ ৯ ২০০৫ 134 গন ০৯২০০৫০134 

গবীয নরকূ নাআড়া ানফদফয ফাড়ীয াদ ১টি গবীয নরকূ ৯ ২০০৩ 135 গন ০৯২০০৩০135 

গবীয নরকূ নাআড়া ফড়  াকুনড়য়া অবুদরয ফাড়ীয াদ ১টি গবীয নরকূ ৯ ২০০২ 136 গন ০৯২০০২০136 

গবীয নরকূ চুটাযহুদা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ ১ ২০১০ 9 গন ০১২০১০০9 

গবীয নরকূ চুটাযহুদা িাদভ ভনিদদ ১টি গবীয নরকূ ১ ২০০৭ 10 গন ০১২০০৭০10 

গবীয নরকূ খনড়ঞ্চা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ ২ 0 27 গন ০২0০27 

গবীয নরকূ রদবুরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ ২ ২০০৮ 28 গন ০২২০০৮০28 

গবীয নরকূ ফনরাদাতা অআয়ুফ রাদদনয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৩ ২০০৪ 33 গন ০৩২০০৪০33 

গবীয নরকূ ফনরাদাতা অরাঈনদ্দদনয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৩ ২০০২ 34 গন ০৩২০০২০34 

গবীয নরকূ খনড়ঞ্চা নওদাাড়া ভনিদদয াদ ১টি গবীয নরকূ ৩ ২০০৮ 35 গন ০৩২০০৮০35 

গবীয নরকূ দানফদক্সয াদ ১টি গবীয নরকূ ৩ ২০০৬ 36 গন ০৩২০০৬০36 

গবীয নরকূ রটঙ্গযপুয অিাদদয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৪ ২০০৪ 50 গন ০৪২০০৪০50 

গবীয নরকূ রটঙ্গযপুয  নযদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৪ ২০১৩ 51 গন ০৪২০১৩০51 

গবীয নরকূ অিাযদ াট যনপদ য ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৪ ২০০৬ 52 গন ০৪২০০৬০52 

গবীয নরকূ অিাযদ াট অব্দুদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৪ ২০০৮ 53 গন ০৪২০০৮০53 

গবীয নরকূ অিাযদ াট অযাদপয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৪ ২০০১ 54 গন ০৪২০০১০54 

গবীয নরকূ ফামাযদানড় রভাদনয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৪ ২০১১ 55 গন ০৪২০১১০55 

গবীয নরকূ ফামাযদানড় ফয দতয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৪ ২০০৫ 56 গন ০৪২০০৫০56 

গবীয নরকূ ফামাযদানড় জুদয়দরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৪ ২০০৭ 57 গন ০৪২০০৭০57 

গবীয নরকূ  দভতরা খারাদ য ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৫ ২০১০ 68 গন ০৫২০১০০68 

গবীয নরকূ স্বরুদা  নফয অদেদদয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৫ ২০১৩ 69 গন ০৫২০১৩০69 

গবীয নরকূ  দভতরা ভর্ব্দতয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৫ ২০১০ 70 গন ০৫২০১০০70 

গবীয নরকূ  দভতরা অননছুদযয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৫ ২০১০ 71 গন ০৫২০১০০71 



  

া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 স্বরুদা রভম্বাদযয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৫ ২০১০ 72 গন ০৫২০১০০72 

গবীয নরকূ ভাধফপুয িনদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৬ ২০১৩ 82 গন ০৬২০১৩০82 

গবীয নরকূ ভাধফপুয  ারাদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৬ ২০১৩ 83 গন ০৬২০১৩০83 

গবীয নরকূ ভাধফপুয অব্দুর াআদয়য ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৬ ২০১৩ 84 গন ০৬২০১৩০84 

গবীয নরকূ ভাধফপুয পনযদদয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৬ ২০১২ 85 গন ০৬২০১২০85 

গবীয নরকূ ভাধফপুয ফাদযদ য ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৬ ২০১২ 86 গন ০৬২০১২০86 

গবীয নরকূ ভাধফপুয যনপকুদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৬ ২০১১ 87 গন ০৬২০১১০87 

গবীয নরকূ রছাট  াকুনড়য়া অনরদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৭ ২০০২ 96 গন ০৭২০০২০96 

গবীয নরকূ রছাট  াকুনড়য়া নযিাঈদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৭ ২০০২ 97 গন ০৭২০০২০97 

গবীয নরকূ গদাধযপুয অননছুদযয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৮ ২০০৮ 112 গন ০৮২০০৮০112 

গবীয নরকূ গদাধযপুয অনরদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৮ ২০০৬ 113 গন ০৮২০০৬০113 

গবীয নরকূ ভানরা অ যাদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৮ ২০০৬ 114 গন ০৮২০০৬০114 

গবীয নরকূ ভানরা পনযদদয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৮ ২০১০ 115 গন ০৮২০১০০115 

গবীয নরকূ ভানরা িয়দদদফয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৮ ২০০৪ 116 গন ০৮২০০৪০116 

গবীয নরকূ গদাধযপুয নপকুদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৮ ২০১৩ 117 গন ০৮২০১৩০117 

গবীয নরকূ গদাধযপুয ারাদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৮ ২০১২ 118 গন ০৮২০১২০118 

গবীয নরকূ র্ব্যনিহুদা অর্ব্াদয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৮ ২০১৩ 119 গন ০৮২০১৩০119 

গবীয নরকূ গয়ড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ ৯ ২০০৮ 137 গন ০৯২০০৮০137 

গবীয নরকূ নওদাাড়া অবুদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৯ ২০০৭ 138 গন ০৯২০০৭০138 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: স্যাননটাযী ল্যানিন/টয়দরট 

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

স্যাননটাযী ল্যানিন চুটাযহুদা গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৬০টি স্যাননটাযী ল্যানিন ১ 0 11 দর ০১0০11 

স্যাননটাযী ল্যানিন াঞ্চডাঙ্গা গ্রাদভ অদযা প্রায় ৪০০টি স্যাননটাযী ল্যানিন ১ 0 12 দর ০১0০12 

স্যাননটাযী ল্যানিন ২ নং ওয়াদড য প্রায় ৭৮০টি স্যাননটাযী ল্যানিন ২ 0 29 দর ০২0০29 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফনরাদাতা গ্রাদভ প্রায় ১২০টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৩ 0 37 দর ০৩0০37 

স্যাননটাযী ল্যানিন খনড়ঞ্চা নওদাাড়া গ্রাদভ প্রায় ১০০টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৩ 0 38 দর ০৩0০38 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফাদি খনড়ঞ্চা গ্রাদভ প্রায় ১০০টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৩ 0 39 দর ০৩0০39 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফামাযদানড় ভিনুয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ ২০১৩ 58 দর ০৪২০১৩০58 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফামাযদানড় যনফঈদরয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ ২০১২ 59 দর ০৪২০১২০59 

স্যাননটাযী ল্যানিন অিাযদ াটা যনপয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ ২০১৩ 60 দর ০৪২০১৩০60 

স্যাননটাযী ল্যানিন অিাযদ াটা ভনতয়াদযয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ ২০১২ 61 দর ০৪২০১২০61 



  

াতা-24 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

স্যাননটাযী ল্যানিন রটঙ্গযপুয পিলুয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ ২০১৩ 62 দর ০৪২০১৩০62 

স্যাননটাযী ল্যানিন রটঙ্গযপুয গ্রাদভ অদযা প্রায় ৩০৫টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ 0 63 দর ০৪0০63 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফামাযদানড় গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৩৫টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ 0 64 দর ০৪0০64 

স্যাননটাযী ল্যানিন অিাযদ াটা গ্রাদভ অদযা প্রায় ৩০৫টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ 0 65 দর ০৪0০65 

স্যাননটাযী ল্যানিন স্বরুদা গ্রাদভ প্রায় ৭৫০টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ 0 73 দর ০৫0০73 

স্যাননটাযী ল্যানিন  দভতরা গ্রাদভ প্রায় ১০০টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ 0 74 দর ০৫0০74 

স্যাননটাযী ল্যানিন ভাধফপুয গ্রাদভ প্রায় ৫০৭টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ 0 88 দর ০৬0০88 

স্যাননটাযী ল্যানিন রছাট  াকুনড়য়া ফাক্কাদযয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ ২০১৩ 98 দর ০৭২০১৩০98 

স্যাননটাযী ল্যানিন রছাট  াকুনড়য়া যনফঈদরয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ ২০১২ 99 দর ০৭২০১২০99 

স্যাননটাযী ল্যানিন রছাট  াকুনড়য়া যভাদনয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ ২০১৩ 100 দর ০৭২০১৩০100 

স্যাননটাযী ল্যানিন নদঘনড় িান দযয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ ২০১২ 101 দর ০৭২০১২০101 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ নং ওয়াদড য অদযা প্রায় ৯০০টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ 0 102 দর ০৭0০102 

স্যাননটাযী ল্যানিন ভানরা নদ্যদরয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০১৩ 120 দর ০৮২০১৩০120 

স্যাননটাযী ল্যানিন ভানরা  াদদভয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০১২ 121 দর ০৮২০১২০121 

স্যাননটাযী ল্যানিন ভানরা অযাদপয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০১২ 122 দর ০৮২০১২০122 

স্যাননটাযী ল্যানিন রনক্ষপুয অনরয়ায ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০১৩ 123 দর ০৮২০১৩০123 

স্যাননটাযী ল্যানিন রনক্ষপুয ভনতয়াদযয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০১১ 124 দর ০৮২০১১০124 

স্যাননটাযী ল্যানিন রনক্ষপুয যনফঈদরয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০১০ 125 দর ০৮২০১০০125 

স্যাননটাযী ল্যানিন রনক্ষপুয িাভাদরয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০০৮ 126 দর ০৮২০০৮০126 

স্যাননটাযী ল্যানিন ভানরা গ্রাদভ অদযা প্রায় ৩০৭টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ 0 127 দর ০৮0০127 

স্যাননটাযী ল্যানিন গদাধযপুয গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৫৫টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ 0 128 দর ০৮0০128 

স্যাননটাযী ল্যানিন রনক্ষপুয গ্রাদভ অদযা প্রায় ৩১১টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ 0 129 দর ০৮0০129 

স্যাননটাযী ল্যানিন র্ব্যনিহুদা গ্রাদভ অদযা প্রায় ৩০২টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ 0 130 দর ০৮0০130 

 

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

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

নফর খনড়ঞ্চা ফাওড় ২ 0 26 খাাফা ০২0০26 

 

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 চুটাযহুদা নিভ াড়া রযাড ১ 0 5 ভাননদ য ফাড়ী ভনিদ ভাযা ০১0০5 

ভাটিয যাস্তা চুটাযহুদা ভাদেয াড়া রযাড ১ 0 6 ডাক্তাদযয রদা ান ফটতরা ভাযা ০১0০6 

ভাটিয যাস্তা চুটাযহুদা ভাদেয াড়া রযাড ১ 0 7 পিলুয ফাড়ী ভানদনয ফাড়ী ভাযা ০১0০7 

ভাটিয যাস্তা ফাদগয যাস্তা ১ 0 8 ফাদগয রভাড় াঞ্চডাা ফািায ভাযা ০১0০8 



  

া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  যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভাটিয যাস্তা াঞ্চডাা ফািায রযাড ১ 0 9 ভাঠ াড়া ফটতরা াঞ্চডাা ফািায ভাযা ০১0০9 

ভাটিয যাস্তা াঞ্চডাা ফাঁতরা রযাড ১ 0 10 ভাঠ ভানদনয ফাড়ী ভাযা ০১0০10 

ভাটিয যাস্তা চুটাযহুদা-াঞ্চডাা রযাড ১ 0 11 চুটাযহুদা ভাে াড়া ব্রীদিয ভাথা ভাযা ০১0০11 

ভাটিয যাস্তা াদনদপয ফাড়ীয যাস্তা ১ 0 12 অনায ফাড়ী াদনদপয ফাড়ী ভাযা ০১0০12 

ভাটিয যাস্তা ারাড়া যাস্তা ১ 0 13 ারাড়া ফাঁতরা ভাযা ০১0০13 

ভাটিয যাস্তা ট্ানর রখারা রযাড ১ 0 14 ট্ানর রখারা অনাদযয ফাড়ী ভাযা ০১0০14 

ভাটিয যাস্তা পুফ য াড়া রযাড ১ 0 15 রনরদভয ফাড়ী অনাদযয ফাড়ী ভাযা ০১0০15 

ভাটিয যাস্তা ফনরা রাতা যাস্তা ২ ২০০৪ 20 ফনরা রাতা ভননদযয ফাড়ী ভাযা ০২২০০৪০20 

ভাটিয যাস্তা নদঘড়ী পুফ য াড়া যাস্তা ২ ২০০২ 21 িাপদযয  াতার িান দযয ফাড়ী ভাযা ০২২০০২০21 

ভাটিয যাস্তা খনড়ঞ্চা ফািায যাস্তা ২ 0 22 খনড়ঞ্চা ফািায ফাওড় ভাযা ০২0০22 

ভাটিয যাস্তা ভাদেয াড়া যাস্তা ২ 0 23 রনতদপয ফাড়ী অনতয়াদযয ফাড়ী ভাযা ০২0০23 

ভাটিয যাস্তা দান ফক্স রযাড ৩ 0 27 ভনিদ ব্রীি ভাযা ০৩0০27 

ভাটিয যাস্তা ফাওড় রযাড ৩ 0 28 রতভাথা ফাওড় ভাযা ০৩0০28 

ভাটিয যাস্তা ব্রীি রযাড ৩ 0 29 রতভাথা ব্রীি ভাযা ০৩0০29 

ভাটিয যাস্তা িাভতরা রযাড ৩ 0 30 িাভতরা ভাঠ ভাযা ০৩0০30 

ভাটিয যাস্তা খনড়নঞ্চ রযাড ৩ 0 31 রতভাথা অবু  ারাদভয ফাড়ী ভাযা ০৩0০31 

ভাটিয যাস্তা খনড়নঞ্চ রযাড ৩ 0 32 যনপকুদরয ফাড়ী  াঠ ফাড়ী ভাযা ০৩0০32 

ভাটিয যাস্তা দানফক্স রযাড ৩ 0 33 দানফক্স নওদাাড়া যান দফয ফাড়ী ভাযা ০৩0০33 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয রযাড ৩ 0 34 অর্ব্াদয ফাড়ী ভাঠ ভাযা ০৩0০34 

ভাটিয যাস্তা ভনিদ রযাড ৩ 0 35 অর্ব্াদয ফাড়ী ভনিদ ভাযা ০৩0০35 

ভাটিয যাস্তা ফািায দানড় যাস্তা ৪ 0 41 ননদ্দদ য ফাড়ী আভদাদদয ফাড়ী ভাযা ০৪0০41 

ভাটিয যাস্তা অিাযদ াটা যাস্তা ৪ 0 42 আনদ্রদয ফাড়ী নভিানুদযয ফাড়ী ভাযা ০৪0০42 

ভাটিয যাস্তা  ানযগয াড়া যাস্তা ৪ 0 43 যভিাদনয ফাড়ী নানদযয ফাড়ী ভাযা ০৪0০43 

ভাটিয যাস্তা নাযানপুয যাস্তা ৪ 0 44 নানদযয ফাড়ী নাযানপুয ভাযা ০৪0০44 

ভাটিয যাস্তা খার াড়া যাস্তা ৪ 0 45 অযাদপয ফাড়ী নূয-নফীয ফাড়ী ভাযা ০৪0০45 

ভাটিয যাস্তা খার াড়া যাস্তা ৪ 0 46 অআয়ুদফয ফাড়ী খার াড়া ভনিদ ভাযা ০৪0০46 

ভাটিয যাস্তা াদ য রযাড ৫ 0 54 াদ য ভাথা ভনদযয ফাড়ী ভাযা ০৫0০54 

ভাটিয যাস্তা  াভরুদরয ফাড়ীয যাস্তা ৫ 0 55  াভরুদরয ফাড়ী িারাদরয ফাড়ী ভাযা ০৫0০55 

ভাটিয যাস্তা রতাপাদয়দরয ফাড়ীয যাস্তা ৫ 0 56 রতাপাদয়দরয ফাড়ী িনাদফয ফাড়ী ভাযা ০৫0০56 

ভাটিয যাস্তা রযিাঈদরয ফাড়ীয যাস্তা ৫ 0 57 নভিানুদযয ফাড়ী রযিাঈদরয ফাড়ী ভাযা ০৫0০57 

ভাটিয যাস্তা প্রাথনভ  নফদ্যারদয়য যাস্তা ৫ 0 58 ভনদ্যদরয ফাড়ী রযিাঈদরয ফাড়ী ভাযা ০৫0০58 

ভাটিয যাস্তা ভাদ্রাা রযাড ৫ 0 59 অবু মুায ভাঠ ব্রীি ভাযা ০৫0০59 

ভাটিয যাস্তা সুআ  রগট রযাড ৫ 0 60 অনায অরীয িনভ আঈনুদয ফাড়ী ভাযা ০৫0০60 

ভাটিয যাস্তা ভফায় নভনতয যাস্তা ৫ 0 61 দ্যদদয ফাড়ী ভফায় নভনত ভাযা ০৫0০61 

ভাটিয যাস্তা ভাধফপুয যাস্তা ৬ 0 65 দরভাদনয ফাড়ী ানপদিয ফাড়ী ভাযা ০৬0০65 

ভাটিয যাস্তা ভাদেয াড়া যাস্তা ৬ 0 66 যনদভয ফাড়ী অনুয ফাড়ী ভাযা ০৬0০66 



  

া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 ভাদেয াড়া যাস্তা ৬ 0 67 রখা দনয ফাড়ী নদঘযী ফািায ভাযা ০৬0০67 

ভাটিয যাস্তা ঈিয াড়া যাস্তা ৬ 0 68 অিগদযয ফাড়ী ঈিয াড়া প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাযা ০৬0০68 

ভাটিয যাস্তা দনক্ষন াড়া যাস্তা ৬ 0 69  াদদভয ফাড়ী দনক্ষন াড়া প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাযা ০৬0০69 

ভাটিয যাস্তা ঈিয াড়া যাস্তা ৬ 0 70 নযাজুদরয ফাড়ী পনযদদয ফাড়ী ভাযা ০৬0০70 

ভাটিয যাস্তা ভাদরা াড়া যাস্তা ৬ 0 71 ভাদরা াড়া ইদগা দওয়াট ভাযা ০৬0০71 

ভাটিয যাস্তা ভাদেয াড়া যাস্তা ৬ 0 72 দ্যদখয ফাড়ী মুকুদরয ফাড়ী ভাযা ০৬0০72 

ভাটিয যাস্তা রছাট  াকুনড়য়া রযাড ৭ 0 73 ননর রঘাদলয ফাড়ী রনতদপয ফাড়ী ভাযা ০৭0০73 

ভাটিয যাস্তা ভদরদভয ফাড়ীয যাস্তা ৭ 0 74 ভদরদভয ফাড়ী কুদ্দুদয ফাড়ী ভাযা ০৭0০74 

ভাটিয যাস্তা ফুরিায ফাড়ীয যাস্তা ৭ 0 75 ভনিদ ফুরিাদযয ফাড়ী ভাযা ০৭0০75 

ভাটিয যাস্তা ভনদয ফাড়ীয যাস্তা ৭ 0 76 ভনদয ফাড়ী দযয ফাড়ী ভাযা ০৭0০76 

ভাটিয যাস্তা  ফযস্থাদনয যাস্তা ৭ 0 77  ফযস্থান ানরদভয ফাড়ী ভাযা ০৭0০77 

ভাটিয যাস্তা যভাদনয ফাড়ীয যাস্তা ৭ 0 78 যভাদনয ফাড়ী াভসুদরয ফাড়ী ভাযা ০৭0০78 

ভাটিয যাস্তা ভাননরয়া রযাড ৭ 0 79 ননর ফাড়ী ানপজুদযয ফাড়ী ভাযা ০৭0০79 

ভাটিয যাস্তা ভনিয রযাড ৭ 0 80 ভনিয যুনগর াড়া ভাযা ০৭0০80 

ভাটিয যাস্তা ভন্টুয ফাড়ীয যাস্তা ৭ 0 81 যভাদনয ফাড়ী ভন্টুয ফাড়ী ভাযা ০৭0০81 

ভাটিয যাস্তা দ্যদ্যয ফাড়ীয যাস্তা ৭ 0 82 দ্যদ্যয ফাড়ী নদঘনড় ফড় রযাড ভাযা ০৭0০82 

ভাটিয যাস্তা িাভতরা রযাড ৭ 0 83 িাভতরা ভাদ্রাা ভাযা ০৭0০83 

ভাটিয যাস্তা াভাদদয ফাড়ীয যাস্তা ৭ 0 84 াভাদদয ফাড়ী নদ্যদরয ফাড়ী ভাযা ০৭0০84 

ভাটিয যাস্তা ধুনায খার রযাড ৭ 0 85 নদঘনড় ফািায ধুনায খার ভাযা ০৭0০85 

ভাটিয যাস্তা ভানরা যাস্তা ৮ 0 89 প্রাথনভ  নফদ্যারয় রধানায খার ভাযা ০৮0০89 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা ৮ 0 90 গননয ফাড়ী ভাঠ ভাযা ০৮0০90 

ভাটিয যাস্তা নদঘড়ী যাস্তা ৮ 0 91 যনিদতয ফাড়ী নদঘড়ী ফড় রযাড ভাযা ০৮0০91 

ভাটিয যাস্তা ফড যায যাস্তা ৮ 0 92 তয়দদয ফাড়ী বাযতীয় ীভান্ত ভাযা ০৮0০92 

ভাটিয যাস্তা ফ যনিহুদা-গদাধযপুয যাস্তা ৮ 0 93 নভিানুদযয ফাড়ী ফাআদয়য িনভ ভাযা ০৮0০93 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা ৯ 0 96 যাাজুদরয ফাড়ী বাযতীয় ীভান্ত ভাযা ০৯0০96 

ভাটিয যাস্তা ফটতরা রযাড ৯ 0 97 াদতদভয ফাড়ী ফটতরা ভাযা ০৯0০97 

ভাটিয যাস্তা গয়ড়া রযাড ৯ 0 98 ছফুযায ফাড়ী গয়ড়া ভাযা ০৯0০98 

ভাটিয যাস্তা নাআড়া রযাড ৯ 0 99 নিরী ফািায নাআড়া ভাযা ০৯0০99 

ভাটিয যাস্তা নিরী ফািায রযাড ৯ 0 100 াদতদভয ফাড়ী নন্দু াড়া ভাযা ০৯0০100 

ভাটিয যাস্তা ফেবপুদযয রযাড ৯ 0 101 নওদা াড়া ফেবপুদযয রযাড ভাযা ০৯0০101 

ভাটিয যাস্তা নওদা াড়া রযাড ৯ 0 102 নিরী ফািায নিরুদরয ফাড়ী ভাযা ০৯0০102 

ভাটিয যাস্তা রছাট  াকুনড়য়া রযাড ৯ 0 103 নওদা াড়া র ৌভাথা রছাট  াকুনড়য়া রযাড ভাযা ০৯0০103 

 

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 চুটাযহুদা নিভ াড়া রযাড ১ ২০০৯ 1 পিলুয ফাড়ী ভনিদ াআ ০১২০০৯০1 



  

া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 

আদটয নরং যাস্তা ব্রীি রযাড ১ 0 2 ব্রীি তনফয ফাড়ী াআ ০১0০2 

আদটয নরং যাস্তা ফাঁতরী যাস্তা ২ 0 16 ফাঁতরী ভননদযয ফাড়ী াআ ০২0০16 

আদটয নরং যাস্তা ভাধফপুয যাস্তা ২ 0 17 ভনতয়াদযয ফাড়ী নপয ফাড়ী াআ ০২0০17 

আদটয নরং যাস্তা দান ফক্স রযাড ৩ 0 24 দান ফক্স ভনিদ াআ ০৩0০24 

আদটয নরং যাস্তা খনড়নঞ্চ রযাড ৩ 0 25 অবু  ারাদভয ফাড়ী যনপকুদরয ফাড়ী াআ ০৩0০25 

আদটয নরং যাস্তা ফািায দানড় যাস্তা ৪ ২০০০ 36 রফদর ভাঠ রভাড় ননদ্দদ য ফাড়ী াআ ০৪২০০০০36 

আদটয নরং যাস্তা খার াড়া যাস্তা ৪ ২০১৩ 37 রফদর ভাঠ রভাড় খার াড়া ভনিদ াআ ০৪২০১৩০37 

আদটয নরং যাস্তা াদ য রযাড ৫ 0 47 ভনদযয ফাড়ী অেদদয ফাড়ী াআ ০৫0০47 

আদটয নরং যাস্তা  াভরুদরয ফাড়ীয যাস্তা ৫ 0 48 অেদদয ফাড়ী  াভরুদরয ফাড়ী াআ ০৫0০48 

আদটয নরং যাস্তা রতাপাদয়দরয ফাড়ীয যাস্তা ৫ 0 49 িনাদফয ফাড়ী িা ানযয়ায ফাড়ী াআ ০৫0০49 

আদটয নরং যাস্তা ভাদ্রাা রযাড ৫ 0 50 ানপনিয়া ভাদ্রাা অবু মুায ভাঠ াআ ০৫0০50 

আদটয নরং যাস্তা ভাদেয াড়া যাস্তা ৬ ২০০৪ 62 ভননয ফাড়ী যনদভয ফাড়ী াআ ০৬২০০৪০62 

আদটয নরং যাস্তা ভানরা যাস্তা ৮ ২০০৮ 86 অনভনুদযয ফাড়ী ভান্নাদনয ফাড়ী াআ ০৮২০০৮০86 

আদটয নরং যাস্তা গদাধযপুয যাস্তা ৮ 0 87 আভাদনয ফাড়ী মুক্তাদযয ফাড়ী াআ ০৮0০87 

আদটয নরং যাস্তা গয়ড়া যাস্তা ৯ ২০১০ 94 ভাঠ গয়ড়া াআ ০৯২০১০০94 

 

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 ভাধফপুয যাস্তা ৬ ২০০৮ 64 ভধুয ফাড়ী নফদয ফাড়ী াদনফ ০৬২০০৮০64 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: া া ন  যাস্তা 

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

া া যাস্তা পুদড়াাড়া-ভা াপুয রযাড ১ ২০০১ 3 রঘাল পুকুয ভাঠ াড়া মুনতাদিয ফাড়ী ান  ০১২০০১০3 

া া যাস্তা  ভরাপুয-নওদা রযাড ১ ২০০৪ 4 রদফারয় ব্রীি াঞ্চডাা ফািায ান  ০১২০০৪০4 

া া যাস্তা প্র-াড়া যাস্তা ২ ২০০২ 18  ভরাপুয রভাড় িাপদযয  াতার ান  ০২২০০২০18 

া া যাস্তা খনড়নঞ্চ নিভ াড়া যাস্তা ২ ২০০৪ 19  ভরাপুয রভাড় রদয়ারভ ব্রীি ান  ০২২০০৪০19 

া া যাস্তা অিাযদ াটা রযাড ৩ 0 26 ব্রীি ফাদি খনড়য়া অিাযদ াটা ান  ০৩0০26 

া া যাস্তা র ৌগাছা-ভদপুয যাস্তা ৪ ২০০২ 38  নযদভয ফাড়ী রটঙ্গযপুয খার ান  ০৪২০০২০38 

া া যাস্তা অিাযদ াটা যাস্তা ৪ ২০০৪ 39 রটঙ্গযপুয খার রাদদনয ফাড়ী ান  ০৪২০০৪০39 

া া যাস্তা প্র-াড়া যাস্তা ৪ ২০০৮ 40 রটঙ্গযপুয খার প্র-াড়া ান  ০৪২০০৮০40 

া া যাস্তা াদ য রযাড ৫ 0 51 অেদদয ফাড়ী  াদদদযয ফাড়ী ান  ০৫0০51 

া া যাস্তা সুআ  রগট রযাড ৫ 0 52 আঈনুদয ফাড়ী অনিজুদরয ফাড়ী ান  ০৫0০52 

া া যাস্তা ইদগা রযাড ৫ 0 53 অনাদযয ফাড়ী ইদগা ান  ০৫0০53 

া া যাস্তা ভাধফপুয যাস্তা ৬ ২০০৪ 63 নফদয ফাড়ী দরভাদনয ফাড়ী ান  ০৬২০০৪০63 

া া যাস্তা ভানরা-গদাধযপুয যাস্তা ৮ ২০০২ 88 ভানরা ফািায রগারাভ রাদদনয ফাড়ী ান  ০৮২০০২০88 

া া যাস্তা নতর পুয ফািায রযাড ৯ ২০০৯ 95 নফনিনফ  যাম্প নতর পুয ফািায ান  ০৯২০০৯০95 

 



  

াতা-28 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

াতা-29 : 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 চুটাযহুদা ইদগা ভয়দান ১ ১৯৮০               

2 াঞ্চডাঙ্গা ঈিয াড়া ইদগা ভয়দান ১ ১৯৬৭               

3 াঞ্চডাঙ্গা ভাদেয াড়া ইদগা ভয়দান ১ ১৯৫৬               

4 াঞ্চডাঙ্গা দনক্ষন াড়া ইদগা ভয়দান ১ ১৯৯২               

5 াঞ্চডাঙ্গা ভাঠ াড়া ইদগা ভয়দান ১ ১৯৬২               

6 চুটাযহুদা নিভ াড়া এনতভখানা ১ ২০১৪               

7 চুটাহুদা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি। ১ ১৯৬৮     ২০০৪-০৫   এর নি আ নড     

8 াঞ্চডাঙ্গা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি। 

টিনদড 

১ ১৯৬৯               

9 াঞ্চডাঙ্গা দা াড়া যাধা রগানফি ভনিয ১ ২০০১               

10 াঞ্চডাঙ্গা ার াড়া দূগ যা ভনিয ১ ২০০২               

11 চুটাযহুদা নিভ াড়া িাদভ ভনিদ। ২ তরা বফন। ১ ১৯৩৫               

12 চুটাযহুদা পুফ য াড়া িাদভ ভনিদ। ১ তরা বফন। ১ ১৯৯০               

13 চুটাযহুদা ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ। ১ তরা বফন। ১ ১৯৭২               

14 াঞ্চডাঙ্গা ভাঠ াড়া িাদভ ভনিদ। ১ তরা বফন। ১ ১৯৬২               

15 াঞ্চডাঙ্গা ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ। ১ তরা বফন। ১ ১৯৪৭               

16 াঞ্চডাঙ্গা ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ। ১ তরা বফন। ১ ১৯৯৪               

17 রদবুরা ইদগা ভয়দান ২ ১৯৭০   এরা াফাী           

18 খনড়ঞ্চা স্কুর াড়া ইদগা ভয়দান ২ ১৯৮০   এরা াফাী           

19 খনড়ঞ্চা ফািায ইদগা ভয়দান ২ ১৯৬০   এরা াফাী           

20 খনড়ঞ্চা এনতভখানা ২ ২০০০   এরা াফাী           

21  ভরাপুয রভাদড় মাত্রী ছাঈনী ২ ১৯৯৫               

22 খনড়ঞ্চা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ৫ টি,  ক্ষ ১৮ টি ২ ১৯৬০   য ানয থ যায়ন ২০১৩   এর নি আ নড     

23 রদবুরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি ২ ১৯৮৫   য ানয থ যায়ন           

24 খনড়ঞ্চা দানখর ভাদ্রাা। বফন ৫ টি  ক্ষ ২০ টি ২ ১৯৬৫   এরা াফাী           

25  ভরাপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি,  ক্ষ ১২ টি ২ ১৯৯৫   এরা াফাী ২০১৩-১৪   নক্ষা ও প্রদ ৌর 

নধদিয 

    

26 খনড়ঞ্চা ভাদরা াড়া  ানর ভনিয ২ ২০০০   এরা াফাী           

27 খনড়ঞ্চা দা াড়া যাধা-ফল্বফ ভনিয ২ ১৯৬০   এরা াফাী           

28 খনড়ঞ্চা া াড়া ভনিয ২ ১৯৯০   এরা াফাী           

29 রদবুরা যাধা ফল্বফ ভনিয ২ ১৯৪৭   এরা াফাী           

30 রদবুরা ভাদরা াড়া ভনিয ২ ১৯৮০   এরা াফাী           

31 খনড়ঞ্চা ফািায িাদভ ভনিদ ২ ১৯৯৪   এরা াফাী           

32 খনড়ঞ্চা নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ ২ ১৯৬০   এরা াফাী           

33 খনড়ঞ্চা স্কুর াড়া িাদভ ভনিদ ২ ১৯৯৫   এরা াফাী           

34 রদবুরা িাদভ ভনিদ ২ ১৯৫৫   এরা াফাী           

35  ভরাপুয ফািায িাদভ ভনিদ ২ ২০০০   এরা াফাী           

36 খনড়ঞ্চা আরানভ াঠাগায ২ ২০১২   এরা াফাী           



  

াতা-30 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

37 খনড়ঞ্চা খার ধায াড়া শ্মান ঘাট ২ ১৯৪৭   এরা াফাী           

38 খনড়ঞ্চা নওদাাড়া ইদগা ভয়দান ৩ 0               

39 ফনরাদাতা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি ৩ ১৯৯১               

40 ফাদি খনড়ঞ্চা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি ৩ ১৯৯২               

41 খনড়ঞ্চা নওদা াড়া াদপনিয়া ভাদ্রাা। বফন ১ টি,  ক্ষ ১ টি,  

টিনদড 

৩ ১৯৮২               

42 ফনরাদাতা ভাদরা াড়া  ানর ভনিয ৩ 0               

43 ফনরাদাতা িাদভ ভনিদ। বফন ১ টি, ১তরা, ক্ষ ১ টি ৩ 0               

44 খনড়ঞ্চা নওদা াড়া ঈিয িাদভ ভনিদ।বফন ১ টি, ১তরা, ক্ষ ১ টি ৩ 0               

45 খনড়ঞ্চা নওদা াড়া দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ।বফন ১ টি, 

১তরা, ক্ষ ১ টি 

৩ 0               

46 ফাদি খনড়ঞ্চা পুফ য াড়া িাদভ ভনিদ।বফন ১ টি, ১তরা, ক্ষ ১ টি ৩ 0               

47 ফাদি খনড়ঞ্চা নিভ াড়া িাদভ ভনিদ।বফন ১ টি, ১তরা, ক্ষ ১ টি ৩ 0               

48 ফনরাদাতা শ্মান ঘাট ৩ 0               

49 রটঙ্গযপুয  ানযগয াড়া ইদগা ৪ ১৯৬৪   এরা াফাী           

50 রটঙ্গযপুয খান াড়া ইদগা ৪ ১৯৭৩   এরা াফাী           

51 অিাযদ াটা নভয়া াড়া ইদগা ৪ ১৯৯৩   এরা াফাী           

52 অিাযদ াটা রভাো াড়া ইদগা ৪ ২০০৪   এরা াফাী           

53 ফামাযদানড় ইদগা ৪ ২০১৩   এরা াফাী           

54 রটঙ্গযপুয রভাড় মাত্রী ছাঈনী ৪ ১৯৬৭   এরা াফাী           

55 রটঙ্গযপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ৩ টি,  ক্ষ ১০ টি ৪ ১৯৮৪     ২০১১-১২   এর নি আ নড     

56 অিাযদ াটা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি,  ক্ষ ৪ টি ৪ ১৯৬৭     ২০১০-১১   এর নি আ নড     

57 ফামাযদানড় য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি ৪ ২০০০     ২০০৯   এর নি আ নড     

58 অিাযদ াটা দানখর ভাদ্রাা। বফন ৩ টি,  ক্ষ ৮ টি ৪ ২০০৪               

59 অিাযদ াটা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ৪ টি,  ক্ষ ১২ টি ৪ ১৯৯২     ২০১৩-১৪   নক্ষা ও প্রদ ৌর 

নধদিয 

    

60 রটঙ্গযপুয  ানর ভনিয ৪ ১৯৫১   এরা াফাী           

61 রটঙ্গযপুয  ানযগয াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৪৮   এরা াফাী           

62 রটঙ্গযপুয খান াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৮৮   এরা াফাী           

63 রটঙ্গযপুয খার াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৩৪   এরা াফাী           

64 অিাযদ াটা নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৬৪   এরা াফাী           

65 অিাযদ াটা নিভ াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৭৭   এরা াফাী           

66 অিাযদ াটা নভয়া াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৯৯   এরা াফাী           

67 অিাযদ াটা স্কুর ভাঠ িাদভ ভনিদ ৪ ২০০৮   এরা াফাী           

68 ফামাযদানড় দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ২০০১   এরা াফাী           

69 ফামাযদানড় ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৫৮   এরা াফাী           

70 রটঙ্গযপুয শ্মান ঘাট ৪ ১৯৩৪   এরা াফাী           

71 রটঙ্গযপুয শ্মান ঘাট ৪ ১৯৮৪   এরা াফাী           

72 রটঙ্গযপুয যুফ ংঘ ৪ ১৯৮২   এরা াফাী           



  

াতা-31 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

73 রটঙ্গযপুয খান াড়া যুফ ংঘ ৪ ১৯৯৯   এরা াফাী           

74 অিাযদ াট রার বুি ংঘ ৪ ২০১১   এরা াফাী           

75 ৯ নং স্বরুদ আঈননয়ন নযলদ। বফন ৩ টি, ১ টি দ্যআ তরা, ২ টি 

এ তরা নফনল্ডং,  ক্ষ ১৪ টি 

৫ 2006   এর নি আ নড         ২০০৫-

০৬ 

76 স্বরুদ যদায াড়া ইদগা ভয়দান ৫ 0               

77 স্বরুদ নিভ াড়া ইদগা ভয়দান ৫ 0               

78  দভতরা ভাদেয াড়া ইদগা ভয়দান ৫ 0               

79  দভতরা ইদগা ভয়দান ৫ 0               

80 স্বরুদ য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ৩ টি,   ক্ষ ৯ টি ৫ ১৯৫২               

81 নিভ স্বরুদ য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,   ক্ষ ৪ টি ৫ ১৯৮৮               

82  দভতরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,   ক্ষ ৪ টি ৫ ১৯৯০               

83 স্বরুদ আঈ ন র্ভনভ নপ। বফন ১ টি,   ক্ষ ৩ টি ৫ ১৯৮৮               

84 স্বরুদ াদপনিয়া ভাদ্রাা। বফন ১ টি,   ক্ষ ১ টি ৫ ২০১৩               

85 স্বরুদ যানফয়া এফদতদায়ী ভাদ্রাা ।  ক্ষ ৩ টি ৫ ১৯৭২               

86 স্বরুদ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ৩ টি,   ক্ষ ১০ টি। টিনদড ৫ ১৯৯৯               

87 স্বরুদ িাদভ ভনিদ। দ্যআ তরা বফন  ক্ষ ২ টি ৫ 0             নব্রটি 

অভর 

88 স্বরুদ ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ। বফন ১ টি, ১ তরা,  ক্ষ ১ টি ৫ ২০০৩               

89 স্বরুদ নিভ াড়া িাদভ ভনিদ। বফন ১ টি, ১তরা, ক্ষ ১টি ৫ ১৯৮৮               

90  দভতরা িাদভ ভনিদ।বফন ১ টি, ১তরা, ক্ষ ১টি ৫ ২০০৩               

91 স্বরুদ ধুনায খার ানন ব্যফস্থানা ভফায় নভনত নরনভদটড।  ক্ষ 

২ টি 

৫ ২০১২               

92 স্বরুদ স্বাস্থয ও নযফায নয ল্পনা র ন্দ্র। দ্যআ তরা বফন ১ টি,   ক্ষ 

১২ টি 

৫ ১৯৮৯               

93 ভাধফপুয ঈিয াড়া ইদগা ভয়দান ৬ ১৯৫৩   এরা াফাী           

94 ভাধফপুয দনক্ষন াড়া ইদগা ভয়দান ৬ ১৯৮৪   এরা াফাী           

95 ভাধফপুয এনতভখানা ৬ ১৯৯৮   এরা াফাী           

96 ভাধফপুয দনক্ষন াড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি,  ক্ষ ৭ 

টি 

৬ ১৮৯৫     ১৯৯৫   এর নি আ নড     

97 ভাধফপুয ঈিয াড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ 

টি 

৬ ১৯৯৬     ২০০১   এর নি আ নড     

98 ভাধফপুয  ানর ভনিয ৬ ১৯৭৮   এরা াফাী           

99 ভাধফপুয ভাঠ াড়া িাদভ ভনিদ ৬ ১৯৮৪   এরা াফাী           

100 ভাধফপুয দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ ৬ ১৯৮৫   এরা াফাী           

101 ভাধফপুয ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ ৬ ২০০৪   এরা াফাী           

102 ভাধফপুয দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ ৬ ২০০৮   এরা াফাী           

103 ভাধফপুয শ্মান ঘাট ৬ ১৯৮৩   এরা াফাী           

104 ভাধফপুয ঈিয াড়া শ্মান ঘাট ৬ ২০০৫   এরা াফাী           

105 ভাধফপুয দনক্ষন াড়া ভাি  ল্যান তরুন ংঘ ৬ ১৯৮৭   এরা াফাী           



  

াতা-32 : 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 

106 ভাধফপুয নন্দু াড়া  ালী ক্লাফ ৬ ২০০২   এরা াফাী           

107 রছাট  াকুনড়য়া ঈিয াড়া ইদগা ভয়দান ৭ ১৯৯৯   এরা াফাী           

108 রছাট  াকুনড়য়া নিভ াড়া ইদগা ভয়দান ৭ ১৯৪৭   এরা াফাী           

109 নদঘনড় য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাঠ ইদগা ভয়দান ৭ ১৯৬০   এরা াফাী           

110 নদঘনড় ভাদেয াড়া ইদগা ভয়দান ৭ ১৯৮৫   এরা াফাী           

111 নদঘনড় খা াড়া ইদগা ভয়দান ৭ ১৯৯০   এরা াফাী           

112 নদঘনড় এনতভখানা ৭ ২০১২   এরা াফাী           

113  াকুনড়য়া এনতভখানা ৭ ২০০৪   এরা াফাী           

114 রছাট  াকুনড়য়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি। 

নফনল্ডং 

৭ ১৯৯০   এর নি আ নড ২০০৪   এর নি আ নড     

115 নদঘনড় য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি ৭ ১৯৯০   এর নি আ নড ২০১২   এর নি আ নড     

116 াঞ্চাডাঙ্গা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি,  ক্ষ ৫ টি ৭ ১৯৪৭   এর নি আ নড ১৯৯৫   য ানয থ যায়ন     

117 নদঘনড় দানখর ভাদ্রাা। ১ টি নফনল্ডং, ২ টি টিনদড বফন,  ক্ষ ৮ টি ৭ ১৯৯৮   এরা াফাী           

118 এ এন র  ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ৪ টি,  ক্ষ ১২ টি। ৩ টি 

টনদড, ১ টি নফনল্ডং 

৭ ১৯৬৭   এরা াফাী ২০০৫   এর নি আ নড     

119 নদঘনড় ফািায ৭ ১৯৯৫   এরা াফাী           

120 াঞ্চাডাঙ্গা ফািায ৭ ১৯৪৭   এরা াফাী           

121 নদঘনড়  ানর ভনিয ৭ ২০০৮   এরা াফাী           

122 নদঘনড় খা াড়া ভনিদ ৭ ২০০০   এরা াফাী           

123 নদঘনড় ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ ৭ ১৯৯০   এরা াফাী           

124 নদঘনড় ফািায িাদভ ভনিদ ৭ ২০০৬   এরা াফাী           

125 নদঘনড় ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ ৭ ১৯৮৫   এরা াফাী           

126 নদঘনড় যুনগর াড়া িাদভ ভনিদ ৭ ১৯৯০   এরা াফাী           

127 রছাট  াকুনড়য়া ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ ৭ ১৯৯৯   এরা াফাী           

128 রছাট  াকুনড়য়া নিভ াড়া িাদভ ভনিদ ৭ ১৯৭০   এরা াফাী           

129 াঞ্চাডাঙ্গা ফািায িাদভ ভনিদ ৭ ২০০৪   এরা াফাী           

130 নদঘনড় ভাদঠ শ্মান ঘাট ৭ ১৯৬০   এরা াফাী           

131 গদাধযপুয ইদগা ভয়দান ৮ ১৯৬০   এরা াফাী           

132 ফ যনিহুদা ইদগা ভয়দান ৮ ১৯৯৯   এরা াফাী           

133 রক্ষীপুয ইদগা ভয়দান ৮ ২০০০   এরা াফাী           

134 ভানরা ইদগা ভয়দান ৮ ১৯৮৮   এরা াফাী           

135 ভানরা রাষ্ট নপ ৮ ১৯৬৮   এরা াফাী           

136 ভানরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি,  ক্ষ ৫ টি ৮ ১৯৮৪     ২০০১-০২   এর নি আ নড     

137 গদাধযপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি,  ক্ষ ৪ টি ৮ ২০০৭     ২০০০-০১   এর নি আ নড     

138 ভানরা ানপনিয়া ভাদ্রাা ৮ ২০০৯               

139 ভানরা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি,  ক্ষ ১০ টি ৮ ১৯৭৩     ২০০৮-০৯   নড ন     

140 ভানরা ফািায। স্থায়ী রদা ান ১০১ টি ৮ ১৯৬২   এরা াফাী           

141 ভানরা রদাযাড়া  ানর ভনিয ৮ ২০০৪   এরা াফাী           

142 ভানরা পুযাতন িাদভ ভনিদ। নফনল্ডং ৮ ১৯৩৪   এরা াফাী           



  

া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 

143 ভানরা ফািায িাদভ ভনিদ। নফনল্ডং ৮ ১৯৫৫   এরা াফাী           

144 রক্ষীপুয িাদভ ভনিদ। নফনল্ডং ৮ ১৯৯৮   এরা াফাী           

145 গদাধযপুয পুযাতন িাদভ ভনিদ ৮ ১৯৮৮   এরা াফাী           

146 গদাধযপুয ভাঠ াড়া িাদভ ভনিদ ৮ ২০০২   এরা াফাী           

147 রধানায খার শ্মান ঘাট ৮ ১৯৮৭   এরা াফাী           

148 ভানরা তরুন ংঘ ৮ ২০০৮   এরা াফাী           

149 নওদাাড়া ইদগা ভয়দান ৯ ১৯৮৮               

150 নতর পুয ইদগা ভয়দান ৯ ১৯৮৫               

151 গয়ড়া ইদগা ভয়দান ৯ ১৯৬২               

152 নিরী ইদগা ভয়দান ৯ ১৯৮৭               

153 ফড়  াকুনড়য়া ইদগা ভয়দান ৯ ১৯৮২               

154 নিরী রাষ্ট নপ ৯ ১৯৯১               

155 গয়ড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি ১তরা, ১ টি টিনদড বফন, 

 ক্ষ ৫ টি 

৯ ১৯৬৮               

156 ফড়  াকুনড়য়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি দ্যআ তরা বফন, ১ টি 

টিনদড বফন,  ক্ষ ৮ টি। 

৯ ১৯৫৬     ২০০৯-১০         

157 নওদাাড়া াদপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ৯ ২০০১               

158 নতর পুয াদপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ৯ ২০০৭               

159 নিরী াদপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ৯ ২০০৫               

160 নিরী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি টিনদড ৯ ২০০০               

161 নতর পুয ফািায। স্থায়ী রদা ান ২৫ টি ৯ 0               

162 নিরী ফািায। স্থায়ী রদা ান ২০ টি ৯ 0               

163 গয়ড়া নিভ াড়া িাদভ ভনিদ্। ১ তরা বফন ৯ 0               

164 গয়ড়া পুফ য াড়া িাদভ ভনিদ। ১ তরা বফন ৯ 0               

165 নতর পুয ফািায িাদভ ভনিদ্। ১তরা বফন ৯ 0               

166 নিরী ফািায িাদভ ভনিদ। ১তরা বফন ৯ 0               

167 নিরী িাদভ ভনিদ। ১ টি টিনদড বফন ৯ 0               

168 নাআড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৯ 0               

169 নওদাাড়া িাদভ ভনিদ।১ তরা বফন ৯ 0               

170 ফড়  াকুনড়য়া িাদভ ভনিদ। ৯ 0               

 

 

 

 

 

 



  

াতা-34 : 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 ২০১১   আঈ ন           

2 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

3 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

4 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 2004   এর নি আ নড           

5 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

6 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

7 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

8 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

9 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

10 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

11 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

12 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

13 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

14 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

15 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

16 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

17 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

18 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

19 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

20 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

21 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

22 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

23 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

24 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

25 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

26 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

27 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

28 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

29 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

30 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

31 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

32 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

33 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

34 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           



  

া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 

35 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

36 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

37 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

38 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

39 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

40 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

41 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

42 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

43 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

44 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

45 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

46 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

47 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

48 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

49 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

50 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

51 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

52 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

53 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

54 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

55 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

56 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

57 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

58 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

59 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

60 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

61 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

62 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

63 টিঈফরাআট ও ফাল্ব  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

64  যারকুদরটয  0 ১৯৯৮   আঈ ন           

65  যারকুদরটয  0 ২০১০   আঈ ন           

66 স্টযাম্প প্যাড এফং নর 0 0   আঈ ন           

67 স্টারায রভনন  0 0 120 আঈ ন           

68 স্টারায রভনন  0 0 120 আঈ ন           

69 রতায়াদর  0 0 300 আঈ ন           



  

া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 

70 রতায়াদর  0 0 300 আঈ ন           

71 রতায়াদর  0 0 300 আঈ ন           

72 রতায়াদর  0 0 300 আঈ ন           

73 রতায়াদর  0 0 300 আঈ ন           

74 রতায়াদর  0 0 300 আঈ ন           

75 নস্টদরয অরভাযী  0 1995 7000             

76 নস্টদরয অরভাযী  0 1995 7000             

77 নস্টদরয অরভাযী  0 2004 10000             

78  াদঠয অরভাযী  0 ১৯৭২ 6000 আঈ নয ননিস্ব           

79  াদঠয অরভাযী  0 1972 6000 আঈ নয ননিস্ব           

80  াদঠয অরভাযী  0 ২০১০ ৯০০০ এর নি এ ন           

81 ষ্টীদরয পাআর  যানফদনট 0 ২০১০ ৮০০০             

82  যাদভযা 0 0 ৬০০০ এর নি এ ন           

83  ী-রফাড য 0 ২০১৩ ৭০০ আঈ ন           

84 ভাঈ 0 ২০১৩ ১৭০ আঈ ন           

85 রনোআব 0 0 1480 এর নি এ ন           

86 রনোআব 0 0 1480 এর নি এ ন           

87 রনোআব 0 0 1480 এর নি এ ন           

88 রনোআব 0 0 1480 এর নি এ ন           

89 রডস্ক্ট  নম্পঈটায  0 0 ৪৬০০০ আঈ ন এফং 

এর নি এ ন 

          

90  নম্পঈটায রট 0 0 ২৩০০০ এর নি আ নড           

91 ল্যাট  0 0 47500 আঈ ন এফং 

এর নি এ ন 

          

92 ল্যাট  0 0 47500 আঈ ন এফং 

এর নি এ ন 

          

93 ভদডভ 0 0 1480 এর নি এ ন           

94 ঘনড় 0 0 ১৯০০ আঈ ন          

95 প্লানস্টদ য র য়ায  0 ২০০৪ 350 িাআ া           

96 প্লানস্টদ য র য়ায  0 2005 350 িাআ া           

97  াদঠয াতরওয়ারা র য়ায ( ফড় )  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

98  াদঠয াতরওয়ারা র য়ায ( ফড় )  0 2004   এর নি এ ন           

99  াদঠয াতরওয়ারা র য়ায  0 ২০০৪   এর নি আ নড 

এফং আঈ ন 

          

100  াদঠয াতরওয়ারা র য়ায  0 ১৯৯০   এর নি আ নড 

এফং আঈ ন 

          



  

াতা-37 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয ার মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

101  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

102  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

103  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

104  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

105  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

106  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

107  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

108  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

109  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

110  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

111  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

112  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

113  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

114  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

115  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

116  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

117  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

118  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

119  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

120  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

121  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

122  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

123  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

124  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

125  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

126  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

127  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

128  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

129  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

130  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

131  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

132  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

133  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

134  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

135  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           



  

া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 

136  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

137  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

138  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

139  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

140  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

141  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

142  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

143  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

144  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

145  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

146  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

147  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

148  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

149  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

150  াদঠয াতরনফীন র য়ায  0 ২০০৪   এর নি এ ন           

151  াদঠয ফড় রটনফর  0 ১৯৯৫ 6000 আঈ নয ননিস্ব           

152  াদঠয ফড় রটনফর  0 ১৯৯৫ 6000 আঈ নয ননিস্ব           

153  াদঠয ফড় রটনফর  0 ১৯৯৫ 6000 আঈ নয ননিস্ব           

154  াদঠয রছাট রটনফর  0 ২০০৪ 9000 এর নি এ ন           

155  াদঠয রছাট রটনফর  0 ২০০৪ 9000 এর নি এ ন           

156  াদঠয রছাট রটনফর  0 ২০০৪ 9000 এর নি এ ন           

157  াদঠয রছাট রটনফর  0 ২০০৪ 9000 এর নি এ ন           

158  াদঠয রছাট রটনফর  0 ২০০৪ 9000 এর নি এ ন           

159  াদঠয রছাট রটনফর  0 ২০০৪ 9000 এর নি এ ন           

160 পদটা নয়ায রটনফর  0 0 ৩২০০ এর নি এ ন           

161  নম্পঈটায রটনফর  0 0 ২৮০০ এর নি এ ন           

162 তারা  0 2004   এর নি আ নড            

163 তারা  0 2004   এর নি আ নড            

164 তারা  0 2004   এর নি আ নড            

165 তারা  0 2004   এর নি আ নড            

166 তারা  0 2004   এর নি আ নড            

167 তারা  0 2004   এর নি আ নড            

168 তারা  0 2004   এর নি আ নড            

169 তারা  0 2004   এর নি আ নড            

170 তারা  0 2004   এর নি আ নড            



  

া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 

171 তারা  0 2004   এর নি আ নড            

172 তারা  0 2010   আঈ ন           

173 তারা  0 2010   আঈ ন           

174 তারা  0 2010   আঈ ন           

175 তারা  0 2010   আঈ ন           

176 তারা  0 2010   আঈ ন           

177 তারা  0 2010   আঈ ন           

178 তারা  0 2010   আঈ ন           

179 তারা  0 2010   আঈ ন           

180 ননয  ও  া 0 0 ৭০০ আঈ ন           

181  াদয়য গ্লা ও  াভ  0 0 ২১০০ আঈ ন           

182 িগ এফং ফদনা 0 0 ৫০০ আঈ ন           

183 ঘড়া এফং ফারনত 0 0 ১১০০ আঈ ন           

184 নপ্রন্টায 0 0   এর নি আ নড           

185 নপ্রন্টায  0 0   আঈ ন এফং 

এর নি এ ন 

          

186 নপ্রন্টায  0 0   আঈ ন এফং 

এর নি এ ন 

          

187 নপ্রন্টায  0 0   আঈ ন এফং 

এর নি এ ন 

          

188 ভানল্টনভনডয়া প্রদিক্টয  0 0 ৭০০০০ এর নি এ ন           

189 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

190 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

191 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

192 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

193 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

194 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

195 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

196 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

197 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

198 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

199 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

200 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

201 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

202 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           



  

া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 

203 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

204 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

205 ননরং পযান  0 ২০০৪   এর নি আ নড           

206 পদটা নয়ায 0 0 ৭৮০০০ এর নি এ ন           

207 রফঞ্চ  0 ১৯৯০ ১৮০০ আঈ নয ননিস্ব           

208 নস্প ায 0 0 ১৭০০ এর নি এ ন           

209 য যা   0 ২০১০   এর নি এ ন           

210 য যা   0 2010   এর নি এ 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 চুটাযহুদা ানপদিয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ১ ২০১২   আঈ ন           

2 ফাদগয রভাদড় ১টি গবীয নরকূ  ১ ২০১৪   আঈ ন           

3 াঞ্চডাঙ্গা অবুদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ১ ২০১৪   আঈ ন           

4 াঞ্চডাঙ্গা তনযকুদরয ফাড়ীয াদ ১টি গবীয নরকূ  ১ ২০১০   আঈ ন           

5 াঞ্চডাঙ্গা ান্নাদনয ফাড়ীয াদ ১টি গবীয নরকূ  ১ ২০০৮   আঈ ন           

6 াঞ্চডাঙ্গা  াদদদযয ফাড়ীয াদ ১টি গবীয নরকূ  ১ ২০০২   আঈ ন           

7 চুটাযহুদা গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৭০টি গবীয নরকূ  ১ 0               

8 াঞ্চডাঙ্গা গ্রাদভ অদযা প্রায় ৪০০টি গবীয নরকূ  ১ 0               

9 চুটাযহুদা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ   ১ ২০১০   ঈদিরা নযলদ           

10 চুটাযহুদা িাদভ ভনিদদ ১টি গবীয নরকূ  ১ ২০০৭   ঈদিরা নযলদ           

11 চুটাযহুদা গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৬০টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ১ 0               

12 াঞ্চডাঙ্গা গ্রাদভ অদযা প্রায় ৪০০টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ১ 0               

13 খনড়ঞ্চা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ  ২ ২০০৭   আঈ ন           

14 রদবুরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ  ২ ২০০৯   আঈ ন           

15  ভরাপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ  ২ ২০০১   আঈ ন           

16 খনড়ঞ্চা দানখর ভাদ্রাায় ১টি গবীয নরকূ  ২ ২০০৫   আঈ ন           

17 খনড়ঞ্চা  ানর ভনিদয ১টি গবীয নরকূ  ২ ২০০৯   আঈ ন           

18 খনড়ঞ্চা দা াড়া যাধা ফল্বফ ভনিদয ১টি গবীয নরকূ  ২ ২০১০   আঈ ন           

19 রদবুরা যাধা ফল্বফ ভনিদয ১টি গবীয নরকূ  ২ ২০০০   আঈ ন           

20 রদবুরা ভাদরা াড়া ভনিদয ১টি গবীয নরকূ  ২ ২০০৯   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 

21 খনড়ঞ্চা এনতভখানায় ১টি গবীয নরকূ  ২ ২০০৮   আঈ ন           

22 খনড়ঞ্চা ফািায াড়া ভনিদদ ১টি গবীয নরকূ  ২ ২০০০   আঈ ন           

23  ভরাপুয ফািায ভনিদদ ১টি গবীয নরকূ  ২ ২০০৮   আঈ ন           

24 খনড়ঞ্চা াঠাগাদয ১টি গবীয নরকূ  ২ ২০০৫   আঈ ন           

25 ২ নং ওয়াদড য অদযা প্রায় ৭৬০টি গবীয নরকূ  ২ 0               

26 খনড়ঞ্চা ফাওড় ২ 0               

27 খনড়ঞ্চা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ  ২ 0   ঈদিরা নযলদ           

28 রদবুরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ  ২ ২০০৮   ঈদিরা নযলদ           

29 ২ নং ওয়াদড য প্রায় ৭৮০টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ২ 0               

30 ফনরাদাতা গ্রাদভ প্রায় ১৩০টি গবীয নরকূ  ৩ 0               

31 খনড়ঞ্চা নওদাাড়া গ্রাদভ প্রায় ১২০টি গবীয নরকূ  ৩ 0               

32 ফাদি খনড়ঞ্চা গ্রাদভ প্রায় ১০০টি গবীয নরকূ  ৩ 0               

33 ফনরাদাতা অআয়ুফ রাদদনয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৩ ২০০৪               

34 ফনরাদাতা অরাঈনদ্দদনয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৩ ২০০২               

35 খনড়ঞ্চা নওদাাড়া ভনিদদয াদ ১টি গবীয নরকূ  ৩ ২০০৮               

36 দানফদক্সয াদ ১টি গবীয নরকূ  ৩ ২০০৬               

37 ফনরাদাতা গ্রাদভ প্রায় ১২০টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৩ 0               

38 খনড়ঞ্চা নওদাাড়া গ্রাদভ প্রায় ১০০টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৩ 0               

39 ফাদি খনড়ঞ্চা গ্রাদভ প্রায় ১০০টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৩ 0               

40 রটঙ্গযপুয ও দতয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৪ ২০১৩   আঈ ন           

41 রটঙ্গযপুয অআয়ুদফয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৪ ২০১৩   আঈ ন           

42 রটঙ্গযপুয ভাীদনয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৪ ২০১৩   আঈ ন           

43 অিাযদ াটা প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ  ৪ ২০১৩   আঈ ন           

44 অিাযদ াটা ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ  ৪ ২০১৩   আঈ ন           

45 অিাযদ াটা াদদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৪ ২০১৩   আঈ ন           

46 অিাযদ াটা রুহুর অনভদনয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৪ ২০১৩   আঈ ন           

47 রটঙ্গযপুয গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৮৫টি গবীয নরকূ  ৪ 0               

48 ফামাযদানড় গ্রাদভ অদযা প্রায় ১৯৮টি গবীয নরকূ  ৪ 0               

49 অিাযদ াটা গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৮৫টি গবীয নরকূ  ৪ 0               

50 রটঙ্গযপুয অিাদদয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৪ ২০০৪   আঈ ন           

51 রটঙ্গযপুয  নযদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৪ ২০১৩   আঈ ন           

52 অিাযদ াট যনপদ য ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৪ ২০০৬   আঈ ন           

53 অিাযদ াট অব্দুদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৪ ২০০৮   আঈ ন           

54 অিাযদ াট অযাদপয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৪ ২০০১   আঈ ন           



  

া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 

55 ফামাযদানড় রভাদনয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৪ ২০১১   আঈ ন           

56 ফামাযদানড় ফয দতয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৪ ২০০৫   আঈ ন           

57 ফামাযদানড় জুদয়দরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৪ ২০০৭   আঈ ন           

58 ফামাযদানড় ভিনুয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৪ ২০১৩   আঈ ন           

59 ফামাযদানড় যনফঈদরয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৪ ২০১২   আঈ ন           

60 অিাযদ াটা যনপয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৪ ২০১৩   আঈ ন           

61 অিাযদ াটা ভনতয়াদযয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৪ ২০১২   আঈ ন           

62 রটঙ্গযপুয পিলুয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৪ ২০১৩   আঈ ন           

63 রটঙ্গযপুয গ্রাদভ অদযা প্রায় ৩০৫টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৪ 0               

64 ফামাযদানড় গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৩৫টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৪ 0               

65 অিাযদ াটা গ্রাদভ অদযা প্রায় ৩০৫টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৪ 0               

66 স্বরুদা গ্রাদভ প্রায় ৭০০টি গবীয নরকূ  ৫ 0               

67  দভতরা গ্রাদভ প্রায় ১০০টি গবীয নরকূ  ৫ 0               

68  দভতরা খারাদ য ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৫ ২০১০   আঈ ন           

69 স্বরুদা  নফয অদেদদয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৫ ২০১৩   ঈদিরা নযলদ           

70  দভতরা ভর্ব্দতয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৫ ২০১০   আঈ ন           

71  দভতরা অননছুদযয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৫ ২০১০   আঈ ন           

72 স্বরুদা রভম্বাদযয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৫ ২০১০   ঈদিরা নযলদ           

73 স্বরুদা গ্রাদভ প্রায় ৭৫০টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৫ 0               

74  দভতরা গ্রাদভ প্রায় ১০০টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৫ 0               

75 ভাধফপুয দনক্ষন াড়া অপতাদফয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৬ ২০১৩   আঈ ন           

76 ভাধফপুয ফািাদয ১টি গবীয নরকূ  ৬ ২০১৩   আঈ ন           

77 ভাধফপুয ভনয়াদযয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৬ ২০১৩   আঈ ন           

78 ভাধফপুয ফাবুদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৬ ২০১২   আঈ ন           

79 ভাধফপুয নফোদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৬ ২০১৩   আঈ ন           

80 ভাধফপুয অযাদপয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৬ ২০১২   আঈ ন           

81 ভাধফপুয গ্রাদভ অদযা প্রায় ৪৮৪টি গবীয নরকূ  ৬ 0               

82 ভাধফপুয িনদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৬ ২০১৩   আঈ ন           

83 ভাধফপুয  ারাদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৬ ২০১৩   আঈ ন           

84 ভাধফপুয অব্দুর াআদয়য ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৬ ২০১৩   আঈ ন           

85 ভাধফপুয পনযদদয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৬ ২০১২   আঈ ন           

86 ভাধফপুয ফাদযদ য ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৬ ২০১২   আঈ ন           

87 ভাধফপুয যনপকুদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৬ ২০১১   আঈ ন           

88 ভাধফপুয গ্রাদভ প্রায় ৫০৭টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৬ 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 

89 নদঘনড়  ানর ভনিদযয াদ তাযাদদায ফানড়দত ১টি গবীয নরকূ  ৭ ২০১৩   আঈ ন           

90 রছাট  াকুনড়য়া অয়নাদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৭ ২০০৪   আঈ ন           

91 রছাট  াকুনড়য়া পনযদদয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৭ ২০১৩   আঈ ন           

92 নদঘনড় অযাদপয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৭ ২০১২   আঈ ন           

93 নদঘনড় ভননদযয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৭ ২০১০   আঈ ন           

94 নদঘনড় অনতয়াদযয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৭ ২০১২   আঈ ন           

95 ৭ নং ওয়াদড য অদযা প্রায় ৮৯০টি গবীয নরকূ  ৭ 0               

96 রছাট  াকুনড়য়া অনরদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৭ ২০০২   ঈদিরা নযলদ           

97 রছাট  াকুনড়য়া নযিাঈদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৭ ২০০২   ঈদিরা নযলদ           

98 রছাট  াকুনড়য়া ফাক্কাদযয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৭ ২০১৩   আঈ ন           

99 রছাট  াকুনড়য়া যনফঈদরয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৭ ২০১২   আঈ ন           

100 রছাট  াকুনড়য়া যভাদনয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৭ ২০১৩   আঈ ন           

101 নদঘনড় িান দযয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৭ ২০১২   আঈ ন           

102 ৭ নং ওয়াদড য অদযা প্রায় ৯০০টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৭ 0               

103 গদাধযপুয  াদদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৮ ২০১৩   আঈ ন           

104 গদাধযপুয ঠান্ডুয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৮ ২০০৫   আঈ ন           

105 গদাধযপুয নুয আরাদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৮ ১৯৯০   আঈ ন           

106 গদাধযপুয িাদভনায ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৮ ২০১৪   আঈ ন           

107 ভানরা অনভনুদযয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৮ ২০১৪   আঈ ন           

108 ভানরা গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৯৫টি গবীয নরকূ  ৮ 0               

109 গদাধযপুয গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৭৫টি গবীয নরকূ  ৮ 0               

110 রনক্ষপুয গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৯০টি গবীয নরকূ  ৮ 0               

111 র্ব্যনিহুদা গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৮৮টি গবীয ল্যানিন  ৮ 0               

112 গদাধযপুয অননছুদযয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৮ ২০০৮   আঈ ন           

113 গদাধযপুয অনরদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৮ ২০০৬   আঈ ন           

114 ভানরা অ যাদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৮ ২০০৬   আঈ ন           

115 ভানরা পনযদদয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৮ ২০১০   আঈ ন           

116 ভানরা িয়দদদফয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৮ ২০০৪   আঈ ন           

117 গদাধযপুয নপকুদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৮ ২০১৩   আঈ ন           

118 গদাধযপুয ারাদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৮ ২০১২   আঈ ন           

119 র্ব্যনিহুদা অর্ব্াদয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৮ ২০১৩   আঈ ন           

120 ভানরা নদ্যদরয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৮ ২০১৩   আঈ ন           

121 ভানরা  াদদভয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৮ ২০১২   আঈ ন           

122 ভানরা অযাদপয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৮ ২০১২   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 

123 রনক্ষপুয অনরয়ায ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৮ ২০১৩   আঈ ন           

124 রনক্ষপুয ভনতয়াদযয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৮ ২০১১   আঈ ন           

125 রনক্ষপুয যনফঈদরয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৮ ২০১০   আঈ ন           

126 রনক্ষপুয িাভাদরয ফাড়ীদত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৮ ২০০৮   আঈ ন           

127 ভানরা গ্রাদভ অদযা প্রায় ৩০৭টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৮ 0               

128 গদাধযপুয গ্রাদভ অদযা প্রায় ২৫৫টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৮ 0               

129 রনক্ষপুয গ্রাদভ অদযা প্রায় ৩১১টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৮ 0               

130 র্ব্যনিহুদা গ্রাদভ অদযা প্রায় ৩০২টি স্যাননটাযী ল্যানিন  ৮ 0               

131 গয়ড়া পদিয অরীয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৯ ২০০৮   আঈ ন           

132 গয়ড়া িান যন রনছায ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৯ ২০০১   আঈ ন           

133 নতর পুয ফািাদয ১টি গবীয নরকূ  ৯ ২০০৬   আঈ ন           

134 নিরী ফািাদয ১টি গবীয নরকূ  ৯ ২০০৫   আঈ ন           

135 নাআড়া ানফদফয ফাড়ীয াদ ১টি গবীয নরকূ  ৯ ২০০৩   আঈ ন           

136 নাআড়া ফড়  াকুনড়য়া অবুদরয ফাড়ীয াদ ১টি গবীয নরকূ  ৯ ২০০২   আঈ ন           

137 গয়ড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১টি গবীয নরকূ  ৯ ২০০৮   স্বাস্থয নধদিয           

138 নওদাাড়া অবুদরয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ  ৯ ২০০৭   স্বাস্থয নধদিয           

 

 

 

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 চুটাযহুদা নিভ াড়া রযাড ১ ২০০৯  এর নি এ ন পিলুয ফাড়ী ভনিদ ৭০০ ফুট             

2 ব্রীি রযাড ১ 0    ব্রীি তনফয ফাড়ী ১৫০০ ফুট             

3 পুদড়াাড়া-ভা াপুয রযাড ১ ২০০১  এর নি আ নড রঘাল পুকুয ভাঠ াড়া 

মুনতাদিয ফাড়ী 

২ ন নভ             

4  ভরাপুয-নওদা রযাড ১ ২০০৪  এর নি আ নড রদফারয় ব্রীি াঞ্চডাা ফািায ১ ন নভ             

5 চুটাযহুদা নিভ াড়া রযাড ১ 0    ভাননদ য ফাড়ী ভনিদ ৮০০ ফুট             

6 চুটাযহুদা ভাদেয াড়া রযাড ১ 0    ডাক্তাদযয রদা ান ফটতরা ১ ন নভ             

7 চুটাযহুদা ভাদেয াড়া রযাড ১ 0    পিলুয ফাড়ী ভানদনয ফাড়ী ১৬০০ ফুট             

8 ফাদগয যাস্তা ১ 0    ফাদগয রভাড় াঞ্চডাা ফািায .৭৫ ন নভ             

9 াঞ্চডাা ফািায রযাড ১ 0    ভাঠ াড়া ফটতরা াঞ্চডাা ফািায ১.২ ন নভ             



  

াতা-45 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

10 াঞ্চডাা ফাঁতরা রযাড ১ 0    ভাঠ ভানদনয ফাড়ী ১.৫ ন নভ             

11 চুটাযহুদা-াঞ্চডাা রযাড ১ 0    চুটাযহুদা ভাে াড়া ব্রীদিয ভাথা ১.৫ ন নভ             

12 াদনদপয ফাড়ীয যাস্তা ১ 0    অনায ফাড়ী াদনদপয ফাড়ী ১৫০০ ফুট             

13 ারাড়া যাস্তা ১ 0    ারাড়া ফাঁতরা ১ ন নভ             

14 ট্ানর রখারা রযাড ১ 0    ট্ানর রখারা অনাদযয ফাড়ী ১ ন নভ             

15 পুফ য াড়া রযাড ১ 0    রনরদভয ফাড়ী অনাদযয ফাড়ী ৬০০ ফুট             

16 ফাঁতরী যাস্তা ২ 0    ফাঁতরী ভননদযয ফাড়ী ১.৫ ন নভ             

17 ভাধফপুয যাস্তা ২ 0    ভনতয়াদযয ফাড়ী নপয ফাড়ী ০.৫ ন নভ             

18 প্র-াড়া যাস্তা ২ ২০০২  এর নি এ ন  ভরাপুয রভাড় িাপদযয  াতার ১.২ ন নভ             

19 খনড়নঞ্চ নিভ াড়া যাস্তা ২ ২০০৪  এর নি এ ন  ভরাপুয রভাড় রদয়ারভ ব্রীি ১ ন নভ             

20 ফনরা রাতা যাস্তা ২ ২০০৪  এর নি এ ন ফনরা রাতা ভননদযয ফাড়ী ০.৭৫ 

ন নভ 

            

21 নদঘড়ী পুফ য াড়া যাস্তা ২ ২০০২  এর নি এ ন িাপদযয  াতার িান দযয ফাড়ী ১ ন নভ             

22 খনড়ঞ্চা ফািায যাস্তা ২ 0    খনড়ঞ্চা ফািায ফাওড় ১ ন নভ             

23 ভাদেয াড়া যাস্তা ২ 0    রনতদপয ফাড়ী অনতয়াদযয ফাড়ী ০.৫ ন নভ             

24 দান ফক্স রযাড ৩ 0    দান ফক্স ভনিদ ৫০০ নভ             

25 খনড়নঞ্চ রযাড ৩ 0    অবু  ারাদভয ফাড়ী যনপকুদরয ফাড়ী ৪০০ ফুট             

26 অিাযদ াটা রযাড ৩ 0    ব্রীি ফাদি খনড়য়া 

অিাযদ াটা 

২ ন নভ             

27 দান ফক্স রযাড ৩ 0    ভনিদ ব্রীি ৪০০ নভ             

28 ফাওড় রযাড ৩ 0    রতভাথা ফাওড় ০.৫ ন নভ             

29 ব্রীি রযাড ৩ 0    রতভাথা ব্রীি ২ ন নভ             

30 িাভতরা রযাড ৩ 0    িাভতরা ভাঠ ১ ন নভ             

31 খনড়নঞ্চ রযাড ৩ 0    রতভাথা অবু  ারাদভয 

ফাড়ী 

২ ন নভ             

32 খনড়নঞ্চ রযাড ৩ 0    যনপকুদরয ফাড়ী  াঠ ফাড়ী ০.৫ ন নভ             

33 দানফক্স রযাড ৩ 0    দানফক্স নওদাাড়া 

যান দফয ফাড়ী 

১ ন নভ             

34 ভাদঠয রযাড ৩ 0    অর্ব্াদয ফাড়ী ভাঠ ১.৫ ন নভ             

35 ভনিদ রযাড ৩ 0    অর্ব্াদয ফাড়ী ভনিদ ১ ন নভ             

36 ফািায দানড় যাস্তা ৪ ২০০০  এর নি এ ন রফদর ভাঠ রভাড় ননদ্দদ য ফাড়ী ৯০০ ফুট             

37 খার াড়া যাস্তা ৪ ২০১৩  এর নি এ ন রফদর ভাঠ রভাড় খার াড়া ভনিদ ৮০০ ফুট             

38 র ৌগাছা-ভদপুয যাস্তা ৪ ২০০২  এর নি এ ন  নযদভয ফাড়ী রটঙ্গযপুয খার ১ ন নভ             

39 অিাযদ াটা যাস্তা ৪ ২০০৪  এর নি এ ন রটঙ্গযপুয খার রাদদনয ফাড়ী ১ ন নভ             

40 প্র-াড়া যাস্তা ৪ ২০০৮  এর নি এ ন রটঙ্গযপুয খার প্র-াড়া ০.৫ ন নভ             



  

া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 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 

41 ফািায দানড় যাস্তা ৪ 0    ননদ্দদ য ফাড়ী আভদাদদয ফাড়ী ৭০০ ফুট             

42 অিাযদ াটা যাস্তা ৪ 0    আনদ্রদয ফাড়ী নভিানুদযয ফাড়ী ১ ন নভ             

43  ানযগয াড়া যাস্তা ৪ 0    যভিাদনয ফাড়ী নানদযয ফাড়ী ০.৫ ন নভ             

44 নাযানপুয যাস্তা ৪ 0    নানদযয ফাড়ী নাযানপুয ১ ন নভ             

45 খার াড়া যাস্তা ৪ 0    অযাদপয ফাড়ী নূয-নফীয ফাড়ী ০.৫ ন নভ             

46 খার াড়া যাস্তা ৪ 0    অআয়ুদফয ফাড়ী খার াড়া ভনিদ ৪০০ ফুট             

47 াদ য রযাড ৫ 0    ভনদযয ফাড়ী অেদদয ফাড়ী ০.৪ ন নভ             

48  াভরুদরয ফাড়ীয যাস্তা ৫ 0    অেদদয ফাড়ী  াভরুদরয ফাড়ী ৮০০ ফুট             

49 রতাপাদয়দরয ফাড়ীয যাস্তা ৫ 0    িনাদফয ফাড়ী িা ানযয়ায ফাড়ী ১ ন নভ             

50 ভাদ্রাা রযাড ৫ 0    ানপনিয়া ভাদ্রাা অবু মুায ভাঠ ৮০০ ফুট             

51 াদ য রযাড ৫ 0    অেদদয ফাড়ী  াদদদযয ফাড়ী ১ ন নভ             

52 সুআ  রগট রযাড ৫ 0    আঈনুদয ফাড়ী অনিজুদরয ফাড়ী ২ ন নভ             

53 ইদগা রযাড ৫ 0    অনাদযয ফাড়ী ইদগা ১ ন নভ             

54 াদ য রযাড ৫ 0    াদ য ভাথা ভনদযয ফাড়ী ০.৫ ন নভ             

55  াভরুদরয ফাড়ীয যাস্তা ৫ 0     াভরুদরয ফাড়ী িারাদরয ফাড়ী ১ ন নভ             

56 রতাপাদয়দরয ফাড়ীয যাস্তা ৫ 0    রতাপাদয়দরয ফাড়ী িনাদফয ফাড়ী ০.৫ ন নভ             

57 রযিাঈদরয ফাড়ীয যাস্তা ৫ 0    নভিানুদযয ফাড়ী রযিাঈদরয ফাড়ী ১ ন নভ             

58 প্রাথনভ  নফদ্যারদয়য যাস্তা ৫ 0    ভনদ্যদরয ফাড়ী রযিাঈদরয ফাড়ী ২ ন নভ             

59 ভাদ্রাা রযাড ৫ 0    অবু মুায ভাঠ ব্রীি ২ ন নভ             

60 সুআ  রগট রযাড ৫ 0    অনায অরীয 

িনভ 

আঈনুদয ফাড়ী ১ ন নভ             

61 ভফায় নভনতয যাস্তা ৫ 0    দ্যদদয ফাড়ী ভফায় নভনত ০.৫ ন নভ             

62 ভাদেয াড়া যাস্তা ৬ ২০০৪  এর নি এ ন ভননয ফাড়ী যনদভয ফাড়ী ৩০০ ফুট             

63 ভাধফপুয যাস্তা ৬ ২০০৪  এর নি এ ন নফদয ফাড়ী দরভাদনয ফাড়ী ১ ন নভ             

64 ভাধফপুয যাস্তা ৬ ২০০৮  এর নি এ ন ভধুয ফাড়ী নফদয ফাড়ী ১ ন নভ             

65 ভাধফপুয যাস্তা ৬ 0    দরভাদনয ফাড়ী ানপদিয ফাড়ী ১.৫ ন নভ             

66 ভাদেয াড়া যাস্তা ৬ 0    যনদভয ফাড়ী অনুয ফাড়ী ৮০০ ফুট             

67 ভাদেয াড়া যাস্তা ৬ 0    রখা দনয ফাড়ী নদঘযী ফািায ১০০০ ফুট             

68 ঈিয াড়া যাস্তা ৬ 0    অিগদযয ফাড়ী ঈিয াড়া 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় 

১.৫ ন নভ             

69 দনক্ষন াড়া যাস্তা ৬ 0     াদদভয ফাড়ী দনক্ষন াড়া 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় 

০.৫ ন নভ             

70 ঈিয াড়া যাস্তা ৬ 0    নযাজুদরয ফাড়ী পনযদদয ফাড়ী ১ ন নভ             

71 ভাদরা াড়া যাস্তা ৬ 0    ভাদরা াড়া ইদগা দওয়াট ৫০০ ফুট             

72 ভাদেয াড়া যাস্তা ৬ 0    দ্যদখয ফাড়ী মুকুদরয ফাড়ী ৪০০ ফুট             



  

াতা-47 : 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 

73 রছাট  াকুনড়য়া রযাড ৭ 0    ননর রঘাদলয ফাড়ী রনতদপয ফাড়ী ৩ ন নভ             

74 ভদরদভয ফাড়ীয যাস্তা ৭ 0  আঈ ন ভদরদভয ফাড়ী কুদ্দুদয ফাড়ী ১ ন নভ             

75 ফুরিায ফাড়ীয যাস্তা ৭ 0    ভনিদ ফুরিাদযয ফাড়ী ১০০০ ফুট             

76 ভনদয ফাড়ীয যাস্তা ৭ 0    ভনদয ফাড়ী দযয ফাড়ী ২০০০ ফুট             

77  ফযস্থাদনয যাস্তা ৭ 0     ফযস্থান ানরদভয ফাড়ী ০.৫ ন নভ             

78 যভাদনয ফাড়ীয যাস্তা ৭ 0    যভাদনয ফাড়ী াভসুদরয ফাড়ী ০.৫ ন নভ             

79 ভাননরয়া রযাড ৭ 0    ননর ফাড়ী ানপজুদযয ফাড়ী ৪ ন নভ             

80 ভনিয রযাড ৭ 0    ভনিয যুনগর াড়া ৫০০ ফুট             

81 ভন্টুয ফাড়ীয যাস্তা ৭ 0    যভাদনয ফাড়ী ভন্টুয ফাড়ী ২.৫ ন নভ             

82 দ্যদ্যয ফাড়ীয যাস্তা ৭ 0    দ্যদ্যয ফাড়ী নদঘনড় ফড় রযাড ০.৭৫ 

ন নভ 

            

83 িাভতরা রযাড ৭ 0    িাভতরা ভাদ্রাা ১ ন নভ             

84 াভাদদয ফাড়ীয যাস্তা ৭ 0    াভাদদয ফাড়ী নদ্যদরয ফাড়ী ১ ন নভ             

85 ধুনায খার রযাড ৭ 0    নদঘনড় ফািায ধুনায খার ২ ন নভ             

86 ভানরা যাস্তা ৮ ২০০৮  এর নি এ ন অনভনুদযয ফাড়ী ভান্নাদনয ফাড়ী ৫০০ ফুট             

87 গদাধযপুয যাস্তা ৮ 0  এর নি এ ন আভাদনয ফাড়ী মুক্তাদযয ফাড়ী ০.৫ ন নভ             

88 ভানরা-গদাধযপুয যাস্তা ৮ ২০০২  এর নি এ ন ভানরা ফািায রগারাভ রাদদনয 

ফাড়ী 

২.৫ ন নভ             

89 ভানরা যাস্তা ৮ 0    প্রাথনভ  নফদ্যারয় রধানায খার ১ ন নভ             

90 ভাদঠয যাস্তা ৮ 0    গননয ফাড়ী ভাঠ ৮০০ ফুট             

91 নদঘড়ী যাস্তা ৮ 0    যনিদতয ফাড়ী নদঘড়ী ফড় রযাড ০.৫ ন নভ             

92 ফড যায যাস্তা ৮ 0    তয়দদয ফাড়ী বাযতীয় ীভান্ত ১.৫ ন নভ             

93 ফ যনিহুদা-গদাধযপুয যাস্তা ৮ 0    নভিানুদযয ফাড়ী ফাআদয়য িনভ ১ ন নভ             

94 গয়ড়া যাস্তা ৯ ২০১০  এর নি এ ন ভাঠ গয়ড়া ২ ন নভ             

95 নতর পুয ফািায রযাড ৯ ২০০৯  এর নি আ নড নফনিনফ  যাম্প নতর পুয ফািায ১.৫ ন নভ             

96 ভাদঠয যাস্তা ৯ 0    যাাজুদরয ফাড়ী বাযতীয় ীভান্ত ০.৭৫ 

ন নভ 

            

97 ফটতরা রযাড ৯ 0    াদতদভয ফাড়ী ফটতরা ১ ন নভ             

98 গয়ড়া রযাড ৯ 0    ছফুযায ফাড়ী গয়ড়া ৩ ন নভ             

99 নাআড়া রযাড ৯ 0    নিরী ফািায নাআড়া ১ ন নভ             

100 নিরী ফািায রযাড ৯ 0    াদতদভয ফাড়ী নন্দু াড়া ০.৫ ন নভ             

101 ফেবপুদযয রযাড ৯ 0    নওদা াড়া ফেবপুদযয রযাড ১ ন নভ             

102 নওদা াড়া রযাড ৯ 0    নিরী ফািায নিরুদরয ফাড়ী ১.৫ ন নভ             

103 রছাট  াকুনড়য়া রযাড ৯ 0    নওদা াড়া র ৌভাথা রছাট  াকুনড়য়া 

রযাড 

০.৫ ন নভ             



  

াতা-48 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 
 

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



  

াতা-49 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভানন ত্র : ওয়াড য-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-50 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভানন ত্র : ওয়াড য-২ 

 



  

াতা-51 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভানন ত্র : ওয়াড য-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-52 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভানন ত্র : ওয়াড য-৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-53 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভানন ত্র : ওয়াড য-৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-54 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভানন ত্র : ওয়াড য-৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-55 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভানন ত্র : ওয়াড য-৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-56 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভানন ত্র : ওয়াড য-৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-57 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভানন ত্র : ওয়াড য—৯ 

 


