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াতা-II : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

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

 

আঈননয়ন নযলদ াদযনার ম্যানুদয়র ২০০৯ নুমায়ী ৩০ জুন ২০১৩ এয ভদধ্য  র আঈননয়ন নযলদদ  ননধ যানযত পযম্যাট নুাদয ম্পদ রযনজষ্টায 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 রযনজষ্টায চুড়ান্ত  যায ভয়ীভা পুনঃননধ যাযণ  যা য়। পদর গুণগত ভান ফজায় রযদখ স্থায়ী ম্পদ নচনিত যণ, প্রস্তুত যণ এফং ডাটাদফজ ততযী  যায জন্য 

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

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায এফং ব্যফস্থানা ডাটাদফজ ততযীয ঈদদ্দশ্য দরা আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ যক্ত স্থাফয ও স্থাফয ম্পনি গুদরাদ  এ টি অদৄনন  তথ্য 

নবনি  ব্যফস্থানায াদথ ংদমাজন  যা। MS ACCESS ডাটা রফআদজয 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 নচনিত  দয তানর া প্রস্তুত, ম্পদদয ভাননচত্র প্রস্তুত এফং ানফ য  বাদফ ম্যানুয়ার নুাদয ম্পদ নাম্বানযং ও ম্পদ 

রযনজষ্টায প্রস্তুত  যায জন্য তথ্য ংগ্র াযী প্রনতষ্ঠান র াদয়যীদ  ধন্যফাদ জানানি। নযদদল আঈননয়ন নযলদদয ভনরা দস্য, পুরুল দস্য, নচফ, গ্রাভফাীদ  ানফ য  

দমাগীতায জন্য অন্তনয  কৃতজ্ঞতা জানানি। 

 

ধন্যফাদাদন্ত, 

 

 

রচয়াযম্যান 

১১ নং চালুয়াাটি আঈননয়ন নযলদ 

ভননযাভপুয, মদায।           



  

াতা-III : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

সুনচত্র

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নচনিত যণ এফং নাম্বানযং           4- ২১ 

 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 রযনজষ্টায         ২২ - 3৬ 

 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 াভানজ  ভাননচত্র    3৭- 4৬

 

 

 

 



  

াতা-4 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নচনিত যণ এফং ম্পদ নাক্ত যণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-5 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

 দরজ  দরজ 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/ফাজায 

মাছা মাত্রী ছাঈনী 

ভনজদ ভনজদ 

 ফযস্থান  ফযস্থান 

ন  ন নন   ন যায/ স্পট য 

ব নফনবন্ন ধযদনয য ানয বফন 

ভাজায ভাজায 

ব্যাং  নফনবন্ন য ানয/দফয ানয ব্যাং  

রাআদব্রযী রাআদব্রযী/াঠাগায 

ক্লাফ ক্লাফ/ংঘ/াংস্কৃনত  নযলদ/নভনত/ংস্থা 

এননজও নফনবন্ন এননজও 

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) 

ানচ নচ ঢারাআ নদদয় ততনয া া যাস্তা 

ব্রীজ ব্রীজ, 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 রচ প্র ল্প/দচ রভনন (য ানয/দফয ানয) 

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 



  

াতা-6 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

  

র াড ম্পদদয নফফযণ 

রভনন নফনবন্ন ধযদনয মন্ত্রানত/দভনন 

রাআট রছাট/ফড় রাআট ফা ফাল্ব/ নগন্যার রাআট 

রষ্টজ এজরা/ভঞ্চ/দস্টজ 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

নপল্টায াননয নপরটায 

ঘনড় রদওয়ার ঘনড়/ রটনফর ঘনড় 

তারা নফনবন্ন প্র ায রছাট/ফড় তারা 

ন্যান্য ন্যান্য 

 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

রভনন নফনবন্ন ধযদনয মন্ত্রানত/দভনন 

রাআট রছাট/ফড় রাআট ফা ফাল্ব/ নগন্যার রাআট 

রষ্টজ এজরা/ভঞ্চ/দস্টজ 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

নপল্টায াননয নপরটায 

ঘনড় রদওয়ার ঘনড়/ রটনফর ঘনড় 

তারা নফনবন্ন প্র ায রছাট/ফড় তারা 

ন্যান্য ন্যান্য 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

রটনফর রটনফর (রছাট/ফড়/ নম্পঈটায যাখায রটনফর) 

রচয়ায রচয়ায (নযবরনফং/ াঠ/ষ্টীর/প্লানষ্ট ) 

রফঞ্চ রফঞ্চ/টুর ( াঠ/দরাা) 

 যানফদনট  যানফদনট ( াঠ/ষ্টীর/প্লানস্ট ) 

অরভা অরভাযী ( াঠ/ষ্টীর/টনফ) 

ররপ ররপ  াঠ/ষ্টীর/প্লানস্ট /টনফ 

পযান পযান (ননরং/দটনফর/স্টযান্ড/এক্সস্ট) 

রফাড য রফাড য (রনাটি/ফড়/দায়াআট/ব্লা ) 

 ভ  নম্পঈটায (ল্যাট/ননআঈ/ভননটয/ ীদফাড য/ভাঈ/দভাদডভ/দনোআব) 

নপ্রন্টায  নম্পঈটায নপ্রন্টায (াদা াদরা/যনিন) 

স্ক্যান স্ক্যানায রভনন 

ররনভদভ ররনভদনটিং রভনন 

আস্টযানফ আঈনএ/দস্টনফরাআজায 

পদটা ন পদটা নয়ায/পদটাষ্টযাট রভনন 

টিনব রটনরনবন 

িনর টিনব ফক্স/িনর 

াঈন াঈন্ড নদস্টভ (াঈন্ড ফক্স/ভাআ  রট/ যান্ড ভাআ ) 

টাআদভ টাআ রভনন 

প্রদজক্টয ভানল্টনভনডয়া প্রদজক্টয/নিন 

 যাদভযা  যাদভযা (ষ্টীর  যাদভযা/নবনডও  যাদভযা/ ওদয়ফ  যাদভযা/ ান যট  যাদভযা) 

নিজ রযনিজাদযটয 

রজনায তফদ্যযনত  রজনাদযটয 

ফাআা ফাআাআদ র 

ততজত্র  া/ননযচ/দপ্লট/নড/জগ/গ্লা/ভগ/ফারতী  ন্যান্য 

জনভ আঈন'য জনভয তথ্য 

বফন আঈন বফন তথ্য 

খাট খাট ফা নফনবন্ন ধযদনয  াদঠয অফাফত্র 

াম্প ানন রতারায ভটয 

ট্াং  াননয ট্াং  

রৌযনফ রৌযনফদ্যযৎ প্যাদনর 

ব্যাটানয ব্যাটানয (দছাট/ফড়) 

নফদ্যযৎঈ নফদ্যযৎ যফযাদয ঈ যণ-নফদ্যযৎ 

 



আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ যক্ত  র স্থাফয ও স্থাফয ম্পদদয নযভান 

 

 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আঈননয়ন নযলদ 1 

ইদগা 9 

এনতভ খানা 2 

 ফযস্থান 1 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় 19 

রাস্ট নপ 1 

র্ভনভ নপ 1 

ভনিয 16 

ভনজদ 58 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 6 

শ্মানঘাট 1 

স্বাস্থয র ন্দ্র 2 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ 2579 

গবীয নরকূ 53 

স্যাননটাযী ল্যানিন 1704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা 18 

 ারবাট য 32 

া া যাস্তা 23 

ব্রীজ 1 

ভাটিয যাস্তা 91 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 9 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

অরভাযী 4 

 নম্পঈটায 3 

 যানফদনট 3 

 যাদভযা 1 

রচয়ায 73 

জনভ 1 

রটনফর 4 

প্রদজক্টয 2 

নপ্রন্টায 1 

াননয ট্াং  3 

াননয াম্প 1 

পদটাষ্টযাট রভনন 1 

পযান 7 

রফাড য 1 

স্ক্যানায রভনন 1 

ররপ 1 

 

 



  

াতা-8 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 ১১ নং চালুয়াাটি আঈননয়ন নযলদ। ২ টি নফনল্ডং বফন রুভ ১৩ টি 8 0 102 আঈনব ০80০102 

জনভ ১১ নং চানরয়াাটি আঈননয়ন নযলদদয জনভয নযভাণ ৫৯ ত  0 0 85 জনভ ০00০85 

 

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

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

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 1 অরভা ০00০1 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 2 অরভা ০00০2 

অরভাযী  াদঠয অরভাযী 0 0 3 অরভা ০00০3 

অরভাযী  াদঠয অরভাযী 0 0 4 অরভা ০00০4 

 যানফদনট ষ্টীদরয পাআর  যানফদনট 0 0 5  যানফদনট ০00০5 

 যানফদনট  াদঠয  যানফদনট 0 0 6  যানফদনট ০00০6 

 যানফদনট  াদঠয  যানফদনট 0 0 7  যানফদনট ০00০7 

াননয ট্াং  াননয ট্াং  0 0 90 ট্াং  ০00০90 

াননয ট্াং  াননয ট্াং  0 0 91 ট্াং  ০00০91 

াননয ট্াং  াননয ট্াং  0 0 92 ট্াং  ০00০92 

াননয াম্প াননয াম্প গাজী 0 0 93 াম্প ০00০93 

রফাড য  াদঠয রনাটি রফাড য 0 0 105 রফাড য ০00০105 

ররপ  াদঠয য যা  0 0 107 ররপ ০00০107 
 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রটনফর 

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

রটনফর  াঠ ও ররাায  নপাদযন্স রটনফর 0 0 86 রটনফর ০00০86 

রটনফর  াঠ ও ররাায  নপাদযন্স রটনফর 0 0 87 রটনফর ০00০87 

রটনফর  াদঠয রটনফর 0 0 88 রটনফর ০00০88 

রটনফর  াদঠয রছাট রটনফর 0 0 89 রটনফর ০00০89 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রচয়ায  

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

রচয়ায াতরওয়ারা মুনবং রচয়ায 0 0 12 রচয়ায ০00০12 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায রপাভ ও ষ্টীদরয 0 0 13 রচয়ায ০00০13 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায রপাভ ও ষ্টীদরয 0 0 14 রচয়ায ০00০14 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায রপাভ ও ষ্টীদরয 0 0 15 রচয়ায ০00০15 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায রপাভ ও ষ্টীদরয 0 0 16 রচয়ায ০00০16 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায রপাভ ও ষ্টীদরয 0 0 17 রচয়ায ০00০17 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায রপাভ ও ষ্টীদরয 0 0 18 রচয়ায ০00০18 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 0 19 রচয়ায ০00০19 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 0 20 রচয়ায ০00০20 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0 21 রচয়ায ০00০21 



  

াতা-9 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0 22 রচয়ায ০00০22 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0 23 রচয়ায ০00০23 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0 24 রচয়ায ০00০24 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0 25 রচয়ায ০00০25 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0 26 রচয়ায ০00০26 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0 27 রচয়ায ০00০27 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0 28 রচয়ায ০00০28 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0 29 রচয়ায ০00০29 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0 30 রচয়ায ০00০30 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0 31 রচয়ায ০00০31 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0 32 রচয়ায ০00০32 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0 33 রচয়ায ০00০33 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 34 রচয়ায ০00০34 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 35 রচয়ায ০00০35 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 36 রচয়ায ০00০36 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 37 রচয়ায ০00০37 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 38 রচয়ায ০00০38 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 39 রচয়ায ০00০39 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 40 রচয়ায ০00০40 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 41 রচয়ায ০00০41 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 42 রচয়ায ০00০42 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 43 রচয়ায ০00০43 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 44 রচয়ায ০00০44 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 45 রচয়ায ০00০45 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 46 রচয়ায ০00০46 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 47 রচয়ায ০00০47 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 48 রচয়ায ০00০48 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 49 রচয়ায ০00০49 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 50 রচয়ায ০00০50 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 51 রচয়ায ০00০51 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 52 রচয়ায ০00০52 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 53 রচয়ায ০00০53 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 54 রচয়ায ০00০54 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 55 রচয়ায ০00০55 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 56 রচয়ায ০00০56 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 57 রচয়ায ০00০57 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 58 রচয়ায ০00০58 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 59 রচয়ায ০00০59 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 60 রচয়ায ০00০60 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 61 রচয়ায ০00০61 



  

াতা-10 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 62 রচয়ায ০00০62 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 63 রচয়ায ০00০63 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 64 রচয়ায ০00০64 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 65 রচয়ায ০00০65 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 66 রচয়ায ০00০66 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 67 রচয়ায ০00০67 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 68 রচয়ায ০00০68 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 69 রচয়ায ০00০69 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 70 রচয়ায ০00০70 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 71 রচয়ায ০00০71 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 72 রচয়ায ০00০72 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 73 রচয়ায ০00০73 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 74 রচয়ায ০00০74 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 75 রচয়ায ০00০75 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 76 রচয়ায ০00০76 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 77 রচয়ায ০00০77 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0 78 রচয়ায ০00০78 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0 79 রচয়ায ০00০79 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 0 80 রচয়ায ০00০80 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 0 81 রচয়ায ০00০81 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 0 82 রচয়ায ০00০82 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 0 83 রচয়ায ০00০83 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0 84 রচয়ায ০00০84 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: পযান 

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

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0 97 পযান ০00০97 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0 98 পযান ০00০98 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0 99 পযান ০00০99 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0 100 পযান ০00০100 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0 101 পযান ০00০101 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0 102 পযান ০00০102 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0 103 পযান ০00০103 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: আদর িননক্স াভগ্রী ও মন্ত্রানত (পদটাষ্টযাট রভনন/ প্রদজক্টয/ ররদভদনটিং রভনন ও ন্যান্য মন্ত্রানত) 

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

 যাদভযা  যাদভযা,Samsung 4.2, ES-75 0 2011 8  যাদভযা ০02011০8 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায, াদা াদরা, Samsung-1666 0 2011 94 নপ্রন্টায ০02011০94 

প্রদজক্টয প্রদজক্টয-Vivitek,D-508 0 2011 95 প্রদজক্টয ০02011০95 



  

াতা-11 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

প্রদজক্টয প্রদজক্টয নিন 0 2011 96 প্রদজক্টয ০02011০96 

পদটাষ্টযাট রভনন পদটা ন রভনন, TOSHIBA, Studio-223 0 2011 104 পদটা ন ০02011০104 

স্ক্যানায রভনন স্ক্যানায,Canon,Lide-110 0 2011 106 স্ক্যান ০02011০106 

 

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

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

 নম্পঈটায  নম্পঈটায 0 0 9  ভ ০00০9 

 নম্পঈটায ল্যাট, DELL, Vostro 1014 0 2011 10  ভ ০02011০10 

 নম্পঈটায ভদডভ গ্রাভীন 0 2011 11  ভ ০02011০11 

 

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

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

এনতভ খানা আরাাট এনতভ খানা। বফন ২ টি। ২ টি টানরদট। রুভ ৮ টি 4 1990 50 এখা ০41990০50 

স্বাস্থয র ন্দ্র আরাাট  নভঈননটি নক্লনন । বফন ১ টি ১ তরা। রুভ ৩ টি 4 1990 51   ০41990০51 

র্ভনভ নপ চালুয়াাটি আঈননয়ন র্ভনভ নপ 8 0 103 আঈর্ভ ০80০103 

এনতভ খানা রনংদড়া ফাজায এনতভ খানা 8 1992 107 এখা ০81992০107 

রাস্ট নপ চালুয়াাটি রাস্ট নপ 8 0 108 রা ০80০108 

স্বাস্থয র ন্দ্র চালুয়াাটি আঈননয়ন স্বাস্থয নযফায নয ল্পনা র ন্দ্র। 8 0 109   ০80০109 

 

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

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

প্রাথনভ  নফদ্যারয় যাভগঞ্জ য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি নফনল্ডং, ১ টি টিনদড। রভাট রুভ ৭ টি 1 0 1 প্রানফ ০10০1 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রভাফায পুয দনক্ষনাড়া প্রাথনভ  নফদ্যারয়।  ১ তরা বফন রুভ ৩ টি 1 0 2 প্রানফ ০10০2 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রভাফায পুয পূফ যাড়া প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি টিনদড বফন রুভ ৫  টি 1 0 3 প্রানফ ০10০3 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় যাভনাতপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি ২ তরা বফন রুভ ৫ টি 2 1990 24 প্রানফ ০21990০24 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রগান ান্ত য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি বফন ১ তরা 3 1946 33 প্রানফ ০31946০33 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নখযা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি বফন ১ তরা 3 1960 34 প্রানফ ০31960০34 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রক্ষনপুয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি বফন ১ তরা ৪ টি রুভ 3 1966 35 প্রানফ ০31966০35 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় আরাাট য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি ১ তরা বফন রুভ ৪ টি 4 2002 52 প্রানফ ০42002০52 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ায়াতপুয রফয াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি ১ তরা বফন রুভ ৪ টি 4 2002 53 প্রানফ ০42002০53 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় আরাাট নপ্র যাদডট স্কুর। বফন ১ টি। টানরদট। রুভ ৭ টি 4 2001 54 প্রানফ ০42001০54 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নত্রপুযাপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি ১ তরা 5 2003 72 প্রানফ ০52003০72 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় যসুরপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি ১ তরা 5 2003 73 প্রানফ ০52003০73 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নযপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি ১ তরা 5 2002 74 প্রানফ ০52002০74 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় চালুয়াাটি ন ভায ফানয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ৩ টি বফন ১ তরা। 6 1930 86 প্রানফ ০61930০86 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ঈিয চালুয়াাটি ন ভায ফানয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ৩ টি বফন ১ তরা। 6 1992 87 প্রানফ ০61992০87 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রধাাডািা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। 8 1992 110 প্রানফ ০81992০110 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রগৌনযপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় 8 1950 111 প্রানফ ০81950০111 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রনংদড়া ফাজায য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। 8 1945 112 প্রানফ ০81945০112 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় অটঘযা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২ টি বফন ১ তরা। 9 1968 123 প্রানফ ০91968০123 



  

াতা-12 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

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

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় যাভগঞ্জ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ৩ টি নফনল্ডং বফন রুভ ২০ টি 1 0 4 ভানফ ০10০4 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় রগান ান্ত ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ২ টি টিনদড বফন 3 2003 36 ভানফ ০32003০36 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় আরাাট ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ১ টি ১ তরা ও ১ টি টিনদড বফন রভাট রুভ ১০ টি 4 2002 55 ভানফ ০42002০55 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় নত্রপুযাপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ১ টি টিনদড বফন 5 1998 75 ভানফ ০51998০75 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় নযপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ১ টি টিনদড বফন 5 1999 76 ভানফ ০51999০76 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় রনংদড়া াট ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ১ টি বফন ২ তরা। রভাট রুভ ২২ টি 8 1967 113 ভানফ ০81967০113 

 

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

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

ভাদ্রাা যাভগঞ্জ ভদডর পানজর ভাদ্রাা। বফন ৩ টি, ২ তরা, ১ টি টিনদড। ২২ টি রুভ 1 0 5 ভাা ০10০5 

ভাদ্রাা রভাফায  ভনরা ভাদ্রাা। ২ টি বফন টিনদড রুভ ১২  টি 1 0 6 ভাা ০10০6 

ভাদ্রাা রক্ষনপুয দানখর ভাদ্রাা। ২ টি টিনদড বফন 3 0 37 ভাা ০30০37 

ভাদ্রাা ায়াতপুয দানখর ভাদ্রাা। ১ টি ১ তরা ও ১ টি টিনদড রুভ ৯ টি 4 2002 56 ভাা ০42002০56 

ভাদ্রাা ায়াতপুয াদপনজয়া ভাদ্রাা। ১ টি টিনদড বফন রুভ ২ টি 4 1998 57 ভাা ০41998০57 

ভাদ্রাা আরাাট াদপনজয়া ভাদ্রাা। ১ টি টিনদড বফন রুভ ২ টি 4 2003 58 ভাা ০42003০58 

ভাদ্রাা চালুয়াাটি ঈিযাড়া ভনরা ভাদ্রাা। ২ টি বফন, ১ তরা। রভাট রুভ ৯ টি 6 1997 88 ভাা ০61997০88 

ভাদ্রাা চালুয়াাটি পন য াড়া নূযানী ভাদ্রাা 6 1996 89 ভাা ০61996০89 

ভাদ্রাা যতননদয়া দানখর ফানর া ভাদ্রাা 7 1986 97 ভাা ০71986০97 

ভাদ্রাা রনংদড়া ফাজায পানজর ভাদ্রাা 8 1968 114 ভাা ০81968০114 

ভাদ্রাা রনংদড়া ফাজায ানপনজয়া ভাদ্রাা 8 2007 115 ভাা ০82007০115 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয় (ভনজদ) 

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

ভনজদ যাভগঞ্জ ফাওয  ািা ভনজদ। ২ তরা বফন 1 0 14 ভনজদ ০10০14 

ভনজদ যাভগঞ্জ ভাদ্রাা ভনজদ। ২ তরা বফন 1 0 15 ভনজদ ০10০15 

ভনজদ রভাফায পুয নিভ াড়া জাদভ ভনজদ। ২ তরা বফন 1 0 16 ভনজদ ০10০16 

ভনজদ রভাফায পুয ভাদঝয াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 1 0 17 ভনজদ ০10০17 

ভনজদ রভাফায পুয দ যায াড়া জাদভ ভনজদ। 1 0 18 ভনজদ ০10০18 

ভনজদ রভাফায পুয নফদে াড়া ভনজদ। টিনদড 1 0 19 ভনজদ ০10০19 

ভনজদ রভাফায পুয রখ াড়া জাদভ ভনজদ। 1 0 20 ভনজদ ০10০20 

ভনজদ রভাফায পুয দপাদায াড়া জাদভ ভনজদ 1 0 21 ভনজদ ০10০21 

ভনজদ রভাফায পুয দানড়য়া াড়া জাদভ ভনজদ 1 0 22 ভনজদ ০10০22 

ভনজদ াননছাত্র নিভ াড়া ভনজদ 2 2005 26 ভনজদ ০22005০26 

ভনজদ াননছাত্র পূফ য াড়া ভনজদ 2 0 27 ভনজদ ০20০27 

ভনজদ যাভনাতপুয নিভ াড়া ভনজদ 2 0 28 ভনজদ ০20০28 

ভনজদ যাভনাতপুয পূফ য াড়া ভনজদ 2 0 29 ভনজদ ০20০29 

ভনজদ আগানন রভাড়র াড়া ভনজদ 2 0 30 ভনজদ ০20০30 

ভনজদ রগান ান্তপুয জাদভ ভনজদ (ভাদঝয াড়া) 3 1964 41 ভনজদ ০31964০41 



  

াতা-13 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

ভনজদ রগান ান্তপুয পূফ য াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 3 2009 42 ভনজদ ০32009০42 

ভনজদ রগান ান্তপুয নফো াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 3 2007 43 ভনজদ ০32007০43 

ভনজদ রক্ষন নফো জাদভ ভনজদ 3 1908 44 ভনজদ ০31908০44 

ভনজদ রগারদায াড়া জাদভ ভনজদ 3 1962 45 ভনজদ ০31962০45 

ভনজদ রগারদায াড়া জাদভ ভনজদ 3 2001 46 ভনজদ ০32001০46 

ভনজদ নখযা যদায াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 3 1985 47 ভনজদ ০31985০47 

ভনজদ নখযা নফো াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 3 1905 48 ভনজদ ০31905০48 

ভনজদ ননঙয খাজুযা রভাড়র জাদভ ভনজদ 4 2012 60 ভনজদ ০42012০60 

ভনজদ ননঙয খাজুযা নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 4 1955 61 ভনজদ ০41955০61 

ভনজদ ায়াতপুয অশ্রয় র ন্দ্র জাদভ ভনজদ 4 2008 62 ভনজদ ০42008০62 

ভনজদ ায়াতপুয ভাদ্রাা রভাড় জাদভ ভনজদ 4 2013 63 ভনজদ ০42013০63 

ভনজদ ায়াতপুয নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 4 1940 64 ভনজদ ০41940০64 

ভনজদ ায়াতপুয খারাড়া জাদভ ভনজদ 4 1988 65 ভনজদ ০41988০65 

ভনজদ ায়াতপুয দ যাযাড়া জাদভ ভনজদ 4 1970 66 ভনজদ ০41970০66 

ভনজদ আরা গাজী াড়া জাদভ ভনজদ 4 1965 67 ভনজদ ০41965০67 

ভনজদ আরা ফাজায জাদভ ভনজদ 4 1970 68 ভনজদ ০41970০68 

ভনজদ আরা ানাাড়া জাদভ ভনজদ 4 1990 69 ভনজদ ০41990০69 

ভনজদ যসুরপুয খাঁ াড়া জাদভ ভনজদ। ২ তরা বফন 5 1960 78 ভনজদ ০51960০78 

ভনজদ যসুরপুয রভাড়র াড়া জাদভ ভনজদ। 5 2008 79 ভনজদ ০52008০79 

ভনজদ নত্রপুযাপুয খাঁ াড়া ভনজদ। 5 1970 80 ভনজদ ০51970০80 

ভনজদ নত্রপুযাপুয দ যায াড়া ভনজদ। 5 1980 81 ভনজদ ০51980০81 

ভনজদ নত্রপুযাপুয নফো াড়া ভনজদ। 5 1980 82 ভনজদ ০51980০82 

ভনজদ নযপুয ভনজদ 5 1990 83 ভনজদ ০51990০83 

ভনজদ চালুয়াাটি রভাড়র াড়া জাদভ ভনজদ 6 0 90 ভনজদ ০60০90 

ভনজদ চালুয়াাটি পুকুযাড়ায জাদভ ভনজদ 6 1980 91 ভনজদ ০61980০91 

ভনজদ চালুয়াাটি খাঁ াড়ায জাদভ ভনজদ 6 1986 92 ভনজদ ০61986০92 

ভনজদ চালুয়াাটি রভাো াড়া জাদভ ভনজদ 6 0 93 ভনজদ ০60০93 

ভনজদ চালুয়াাটি দিনয াড়া জাদভ ভনজদ 6 0 94 ভনজদ ০60০94 

ভনজদ চালুয়াাটি রখ াড়া জাদভ ভনজদ 6 0 95 ভনজদ ০60০95 

ভনজদ চালুয়াাটি ভাঠ াড়া জাদভ ভনজদ 6 2011 96 ভনজদ ০62011০96 

ভনজদ পূফ য াড়া জাদভ ভনজদ 7 0 98 ভনজদ ০70০98 

ভনজদ রখ াড়া জাদভ ভনজদ 7 0 99 ভনজদ ০70০99 

ভনজদ যতননদয়া র ন্দ্রীয় জাদভ ভনজদ 7 1934 100 ভনজদ ০71934০100 

ভনজদ রভাড়র াড়া জাদভ ভনজদ 7 0 101 ভনজদ ০70০101 

ভনজদ রধা াড়া  ানযগয াড়া ভনজদ 8 1964 119 ভনজদ ০81964০119 

ভনজদ রধা াড়া াঞ্জা খানা ভনজদ 8 0 120 ভনজদ ০80০120 

ভনজদ রনংদড়া ফাজায জাদভ ভনজদ 8 1961 121 ভনজদ ০81961০121 

ভনজদ নফো াড়া জাদভ ভনজদ 8 2007 122 ভনজদ ০82007০122 

ভনজদ অটঘযা যদায াড়া জাদভ ভনজদ। 9 1942 124 ভনজদ ০91942০124 

ভনজদ অটঘযা ভরদায াড়া জাদভ ভনজদ। 9 1952 125 ভনজদ ০91952০125 



  

াতা-14 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

ভনজদ অটঘযা ঈিয াড়া জাদভ ভনজদ। 9 1943 126 ভনজদ ০91943০126 

ভনজদ অটঘযা স্কুর ভাঠ জাদভ ভনজদ। ২ তরা বফন। 9 1934 127 ভনজদ ০91934০127 

ভনজদ অটঘযা ভাঠ াড়া জাদভ ভনজদ। 9 2010 128 ভনজদ ০92010০128 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয় (ভনিয) 

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

ভনিয ঋনল াড়া ভনিয 1 0 7 ভনিয ০10০7 

ভনিয রভাফায পুয ঠাকুয াড়া ভনিয 1 0 8 ভনিয ০10০8 

ভনিয যাভগঞ্জ ফাজায ভনিয। টিনদড 1 0 9 ভনিয ০10০9 

ভনিয ার াড়া ভনিয। টিনদড 1 0 10 ভনিয ০10০10 

ভনিয ফাবু াড়া ভনিয,বফন নাআ 1 0 11 ভনিয ০10০11 

ভনিয দ্যরার ফাবুয াড়  ানর ভনিয 1 0 12 ভনিয ০10০12 

ভনিয রঘাল াড়া ভা দূগ যা ভনিয 1 0 13 ভনিয ০10০13 

ভনিয যাভনাতপুয  ারী ভনিয 2 0 25 ভনিয ০20০25 

ভনিয রক্ষনপুয  ারীভনিয 3 1920 38 ভনিয ০31920০38 

ভনিয রক্ষনপুয দূগ যা ভনিয 3 2002 39 ভনিয ০32002০39 

ভনিয রক্ষনপুয ঋনল াড়া  ারী ভনিয 3 1945 40 ভনিয ০31945০40 

ভনিয ননঙয খাজুযা  ারী ভনিয। টিনদড 4 1960 59 ভনিয ০41960০59 

ভনিয যসুরপুয  ারী ভনিয। 5 2009 77 ভনিয ০52009০77 

ভনিয ভনে  াড়া  ারী ভনিয 8 2000 116 ভনিয ০82000০116 

ভনিয য ায াড়া  ারী ভনিয 8 1920 117 ভনিয ০81920০117 

ভনিয য ায াড়া দূগ যা ভনিয 8 0 118 ভনিয ০80০118 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ইদগা ভয়দান 

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

ইদগা াননছাত্র জভজনভয়া ইদগা 2 0 23 ইগা ০20০23 

ইদগা রগান ান্তপুয ইদগা ভয়দান 3 1864 32 ইগা ০31864০32 

ইদগা আরাফাজায ইদগা ভয়দান 4 1960 49 ইগা ০41960০49 

ইদগা যসুরপুয খাঁ াড়া ইদগা ভয়দান 5 2011 70 ইগা ০52011০70 

ইদগা যসুরপুয রভাড়র াড়া ইদগা ভয়দান 5 1970 71 ইগা ০51970০71 

ইদগা চালুয়াাটি ফড় পুকুয  ািা ইদগা 6 0 84 ইগা ০60০84 

ইদগা রনংদড়াাট ফাজায ইদগা 8 0 104 ইগা ০80০104 

ইদগা দপাদায াড়া ইদগা ভয়দান 8 0 105 ইগা ০80০105 

ইদগা খাঁ াড়া ইদগা ভয়দান 8 0 106 ইগা ০80০106 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ:  শ্মান 

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

শ্মানঘাট যাভনাতপুয শ্মান 2 0 31 শ্মান ০20০31 

 



  

াতা-15 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ:  ফযস্থান/ভাজায 

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

 ফযস্থান চালুয়াাটি দপাদায াড়া  ফযস্থান 6 0 85  ফযস্থান ০60০85 

 

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 যাভগঞ্জ াআ স্কুর ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 1 2002 1 গন ০12002০1 

গবীয নরকূ গ্রাভ-রভাফায পুয,ভ বুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2001 2 গন ০12001০2 

গবীয নরকূ গ্রাভ-রভাফায পুয, নফদে াড়াদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2003 3 গন ০12003০3 

গবীয নরকূ গ্রাভ-রভাফায পুয, অযাপ ধায ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 4 গন ০12012০4 

গবীয নরকূ গ্রাভ-রভাফায পুয, অনতয়াদযয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 1 2011 5 গন ০12011০5 

গবীয নরকূ গ্রাভ-রভাফায পুয, ছারাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2010 6 গন ০12010০6 

গবীয নরকূ রভাফায পুয দানড়য়াাড়া ভনজদ এয াদ ১ টি গবীয নরকূ 1 2010 7 গন ০12010০7 

গবীয নরকূ গ্রাভ-রভাফায পুয অভজাদদয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 1 2010 8 গন ০12010০8 

গবীয নরকূ গ্রাভ-রভাফায পুয,রভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2006 9 গন ০12006০9 

গবীয নরকূ গ্রাভ-রভাফায পুয,নযভদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2005 10 গন ০12005০10 

গবীয নরকূ যাভনাতপুয,ভ বুর রাদন এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2011 11 গন ০22011০11 

গবীয নরকূ ২ নং ওয়াদড য প্রায় ৫০০ টি গবীয নরকূ অদছ 2 0 12 গন ০20০12 

গবীয নরকূ রগান ান্তপুয ইদগা  ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 17 গন ০32011০17 

গবীয নরকূ রগান ান্তপুয অব্দুর অরীয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 18 গন ০32011০18 

গবীয নরকূ রগান ান্তপুয অরী অ ফদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 19 গন ০32011০19 

গবীয নরকূ রক্ষনপুয ননযািন াদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 20 গন ০32011০20 

গবীয নরকূ রক্ষনপুয সুদফাধ বযানাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 21 গন ০32011০21 

গবীয নরকূ রক্ষনপুয ভনজদদ ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 22 গন ০32011০22 

গবীয নরকূ রগান ান্তপুয  াদভ গাজীয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 23 গন ০32011০23 

গবীয নরকূ রগান ান্তপুয ননদ্দ  পন দড়য ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 24 গন ০32011০24 

গবীয নরকূ রগান ান্তপুয প্রাআভাযী স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 3 2008 25 গন ০32008০25 

গবীয নরকূ রগান ান্তপুয জাদভ ভনজদদ ১ টি গবীয নরকূ 3 2008 26 গন ০32008০26 

গবীয নরকূ রগান ান্তপুয নঘফা অযাদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2008 27 গন ০32008০27 

গবীয নরকূ ৪ নং ওয়াদড য প্রায় ৭০০ টি গবীয নরকূ অদছ 4 0 28 গন ০40০28 

গবীয নরকূ গ্রাভ-াআরা  নভঈননটি নক্লননদ য াদ-১ টি গবীয নরকূ 4 2008 29 গন ০42008০29 

গবীয নরকূ গ্রাভ-ায়াতপুয ফাাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2008 30 গন ০42008০30 

গবীয নরকূ গ্রাভ-ায়াতপুয ওভদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2008 31 গন ০42008০31 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড য প্রায় ৫০০ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0 33 গন ০50০33 

গবীয নরকূ চালুয়াাটি,অভতরা রভাড় ভনজদদ ১ টি গবীয নরকূ 6 2012 35 গন ০62012০35 

গবীয নরকূ ৬নং ওয়াদড য চালুয়াাটি গ্রাদভ ৬০ টি গবীয নরকূ অদছ 6 0 36 গন ০60০36 

গবীয নরকূ চালুয়াাটি,অজগয রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 1990 37 গন ০61990০37 

গবীয নরকূ দপাদায াড়া ভনতাদজয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2010 41 গন ০72010০41 

গবীয নরকূ দপাদায াড়া  াদদদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2010 42 গন ০72010০42 

গবীয নরকূ যদায াড়া ভনভদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2011 43 গন ০72011০43 



  

াতা-16 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 রখ াড়া ভাবুদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2011 44 গন ০72011০44 

গবীয নরকূ পূফ য াড়া অব্দুর ওয়দ্যদ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013 45 গন ০72013০45 

গবীয নরকূ ৭নং ওয়াদড য রভাট ৪০০ টি গবীয নরকূ অদছ 7 0 46 গন ০70০46 

গবীয নরকূ দপাদায াড়া জনরদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2001 47 গন ০72001০47 

গবীয নরকূ যদায াড়া পজলুর  নযদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2004 48 গন ০72004০48 

গবীয নরকূ পূফ য াড়া গফুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2005 49 গন ০72005০49 

গবীয নরকূ যদায াড়া ীদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2006 50 গন ০72006০50 

গবীয নরকূ যদায াড়া অব্দুর াাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013 51 গন ০72013০51 

গবীয নরকূ নজরুদরয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 2011 55 গন ০82011০55 

গবীয নরকূ ানভদদয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 2011 56 গন ০82011০56 

গবীয নরকূ যনপকুদরয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 2012 57 গন ০82012০57 

গবীয নরকূ ৮ নং ওয়াদড য রভাট ৪০০ টি গবীয নরকূ অদছ 8 0 58 গন ০80০58 

গবীয নরকূ আঈ ন নপ এরা ায় ১ টি গবীয নরকূ 8 0 59 গন ০80০59 

গবীয নরকূ রনংদড়া,দানখর ভাদ্রাায় ১ টি গবীয নরকূ 8 2004 60 গন ০82004০60 

গবীয নরকূ রনংদড়া,য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 8 2006 61 গন ০82006০61 

গবীয নরকূ রনংদড়া,ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 8 2005 62 গন ০82005০62 

গবীয নরকূ ওয়ানদফ য াদযয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 2003 63 গন ০82003০63 

গবীয নরকূ গুদন্যয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 2008 64 গন ০82008০64 

গবীয নরকূ সুরতাদনয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 65 গন ০80০65 

গবীয নরকূ াভাদদয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 66 গন ০80০66 

গবীয নরকূ নানজদভয ফনড় ১ টি গবীয নরকূ 8 0 67 গন ০80০67 

গবীয নরকূ দ্যরার  ভ য াদযয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 68 গন ০80০68 

গবীয নরকূ দদদয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 69 গন ০80০69 

গবীয নরকূ রভাস্তপায ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 70 গন ০80০70 

গবীয নরকূ ভনয়াদযয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 71 গন ০80০71 

গবীয নরকূ ননদ্দদ য ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 72 গন ০80০72 

গবীয নরকূ অাদ্যদরয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 73 গন ০80০73 

গবীয নরকূ গফুদযয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 74 গন ০80০74 

গবীয নরকূ গফুয ভাওরানায ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 75 গন ০80০75 

গবীয নরকূ ননাদযয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 76 গন ০80০76 

গবীয নরকূ আভাদনয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 77 গন ০80০77 

গবীয নরকূ আাদযয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 78 গন ০80০78 

গবীয নরকূ রগৌযীপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় ১ টি গবীয নরকূ 8 0 79 গন ০80০79 

গবীয নরকূ অনভদনয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 80 গন ০80০80 

গবীয নরকূ নুরুদরয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 81 গন ০80০81 

গবীয নরকূ ভনজদতয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 82 গন ০80০82 

গবীয নরকূ অনজফদযয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0 83 গন ০80০83 

গবীয নরকূ অটঘযা  ানযগয াড়া ১ টি গবীয নরকূ 9 2008 87 গন ০92008০87 

গবীয নরকূ অটঘযা পূফ য াড়া অবু ফ দযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2008 88 গন ০92008০88 

গবীয নরকূ সুরতাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2008 89 গন ০92008০89 



  

াতা-17 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 ভরদায াড়া ১ টি গবীয নরকূ 9 2008 90 গন ০92008০90 

গবীয নরকূ ভরদায াড়া অনভয অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2008 91 গন ০92008০91 

গবীয নরকূ অটঘযা রচয়াযম্যাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2002 92 গন ০92002০92 

গবীয নরকূ অটঘযা প্রাআভাযী স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 9 2006 93 গন ০92006০93 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: স্যাননটাযী  ল্যানিন/টয়দরট 

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

স্যাননটাযী ল্যানিন যাভনাতপুয র াভদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2011 13 দর ০22011০13 

স্যাননটাযী ল্যানিন যাভনাতপুয নযদতাদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2011 14 দর ০22011০14 

স্যাননটাযী ল্যানিন যাভনাতপুয  ানরদাদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2011 15 দর ০22011০15 

স্যাননটাযী ল্যানিন ২ নং ওয়াদড য প্রায় ৮০০ টি রননটাযী ররনিন অদছ 2 0 16 দর ০20০16 

স্যাননটাযী ল্যানিন ায়াতপুয র ারদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2011 32 দর ০42011০32 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওয়াদড য প্রায় ৩০০ টি রননটাযী ররনিন অদছ 5 0 34 দর ০50০34 

স্যাননটাযী ল্যানিন চালুয়াাটি অ ফয এয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 6 2012 38 দর ০62012০38 

স্যাননটাযী ল্যানিন চালুয়াাটি যআ এয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 6 2012 39 দর ০62012০39 

স্যাননটাযী ল্যানিন চালুয়াাটি ৬নং ওয়াদড য ৭০ টি রননটাযী ররনিন অদছ 6 0 40 দর ০60০40 

স্যাননটাযী ল্যানিন দপাদায াড়া ননপাদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 7 2010 52 দর ০72010০52 

স্যাননটাযী ল্যানিন গাজী াড়া নগয়াঈনদ্দদনয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 7 2010 53 দর ০72010০53 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৭নং ওয়াদড য ৯০ টি রননটাযী ররনিন অদছ 7 0 54 দর ০70০54 

স্যাননটাযী ল্যানিন অ ফদযয ফানড়দত  ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 8 2012 84 দর ০82012০84 

স্যাননটাযী ল্যানিন রভাফাযদ য ফানড়দত  ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 8 2012 85 দর ০82012০85 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৮নং ওয়াদড য ৫০০ টি রননটাযী ররনিন 8 0 86 দর ০80০86 

স্যাননটাযী ল্যানিন ভরদায াড়া রভাাম্মদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2012 94 দর ০92012০94 

স্যাননটাযী ল্যানিন ভরদায াড়া অাদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2012 95 দর ০92012০95 

স্যাননটাযী ল্যানিন ভরদায াড়া ছফয ভরদাদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2012 96 দর ০92012০96 

 

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 নফদরয যাস্তা 1 0 10 ভনজদ নফর ভাযা ০10০10 

ভাটিয যাস্তা ভনজদ রযাড 1 0 11 অরদভয ফানড় ভনজদ ভাযা ০10০11 

ভাটিয যাস্তা ফাওড় রযাড 1 0 12 প্রধান ড়  ফাওড় ভাযা ০10০12 

ভাটিয যাস্তা ফাওড় রযাড 1 0 13 প্রধান ড়  ফাওড় ভাযা ০10০13 

ভাটিয যাস্তা ফাওড় রযাড 1 0 14 প্রধান ড়  ফাওড় ভাযা ০10০14 

ভাটিয যাস্তা ফাওড় রযাড 1 0 15 প্রধান ড়  ফাওড় ভাযা ০10০15 

ভাটিয যাস্তা াযাধন ফানড় রযাড 1 0 16 প্রধান ড়  াযাধন ফানড় ভাযা ০10০16 

ভাটিয যাস্তা ঘাদটয রযাড 1 0 17 জব্বাদযয ফানড় ঘাট ভাযা ০10০17 

ভাটিয যাস্তা নপঈোয ফানড়য রযাড 1 0 18 ফরাআ এয ফানড় নপঈোয ফানড় ভাযা ০10০18 

ভাটিয যাস্তা ফাবুাড়া রযাড 1 0 19 জাভাদরয ফানড় যনদদয ফানড় ভাযা ০10০19 

ভাটিয যাস্তা ফটতরা রযাড 1 0 20 ফটতরা ভনজফদযয ফানড় ভাযা ০10০20 



  

াতা-18 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 রভদয ফানড় রযাড 1 0 21 ফটতরা রভদদযয ফানড় ভাযা ০10০21 

ভাটিয যাস্তা ভনিয রযাড 1 0 22 ভনিয প্রাথনভ  স্কুর ভাযা ০10০22 

ভাটিয যাস্তা নফষুয ফানড়য রযাড 1 0 23 নফষুয ফানড় অনাদযয ফানড় ভাযা ০10০23 

ভাটিয যাস্তা গানজাড়ায যাস্তা 2 0 31 নজরুদরয ফানড় াাজাদনয ফানড় ভাযা ০20০31 

ভাটিয যাস্তা রভাো াড়ায যাস্তা 2 0 32 তাদরদফয ফানড় ছািাদযয জনভ ভাযা ০20০32 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 2 0 33 আট বাটা ছািাদযয জনভ ভাযা ০20০33 

ভাটিয যাস্তা দ্দায াড়ায যাস্তা 2 0 34 ফানয  রভাড়দরয ফানড় াচুয়ায খার ভাযা ০20০34 

ভাটিয যাস্তা াড়া তরায যাস্তা 2 0 35 ানভদদয পুকুয নযাদজয ফানড় ভাযা ০20০35 

ভাটিয যাস্তা দপাদায াড়ায যাস্তা 2 0 36 নক্লনন  ফটতরা ভাযা ০20০36 

ভাটিয যাস্তা চনন্ডপুয রযাড 3 0 41 চনন্ডপুয রভাড় স্কুর ভাযা ০30০41 

ভাটিয যাস্তা ঋনল াড়া রযাড 3 0 42 মৃণার ঋনলয ফানড়  ারীফানড় ভাযা ০30০42 

ভাটিয যাস্তা স্কুর রযাড 3 0 43 গাজীয রভাড় প্রাআভাযী স্কুর ভাযা ০30০43 

ভাটিয যাস্তা ভাঝাড়া রযাড 3 0 44 অগদযয ফানড় রখা দনয ফানড় ভাযা ০30০44 

ভাটিয যাস্তা নফো াড়া রযাড 3 0 45 অভজাদ ডাঃ ফানড় পনযদ নফোদয ফানড় ভাযা ০30০45 

ভাটিয যাস্তা যনদভয রভাড় রযাড 4 0 53 যনদভয রভাড় ারাদভয ফানড় ভাযা ০40০53 

ভাটিয যাস্তা নভর রযাড 4 0 54 যাজ্জাদ য নভর  দা ফন্ধুয ফানড় ভাযা ০40০54 

ভাটিয যাস্তা রনংগুড়া াট রযাড 4 0 55 াআ স্কুর রূফদা ভাযা ০40০55 

ভাটিয যাস্তা ায়াতপুয নিভ াড়া রযাড 4 0 56 আরা ফাজায থাদ  াাপুয প্রাথনভ  স্কুর রভাড় ভাযা ০40০56 

ভাটিয যাস্তা ায়াতপুয স্কুর রযাড 4 0 57 রখ াড়া তনছয রভাড় ভাযা ০40০57 

ভাটিয যাস্তা আরা ানাাযা রযাড 4 0 58 ভজাভ গাজীয ফানড় রাফান দ যায ফানড় ভাযা ০40০58 

ভাটিয যাস্তা চাতার রযাড 4 0 59 চাতার রভাড় ফানয  দ যাদযয ফানড় ভাযা ০40০59 

ভাটিয যাস্তা চালুয়া াটি রযাড 4 0 60 রাফান দ যায ফাদজ চালুয়াাটি ভাযা ০40০60 

ভাটিয যাস্তা নত্রপুযাপুয ও নযপুদযয যাস্তা 5 0 65 অনভনুদরয ফানড় যসুরপুয ফাজায ভাযা ০50০65 

ভাটিয যাস্তা নযপুয ভাদঝয াড়া যাস্তা 5 0 66 ভাদ্রাা রভাড় নযপুয ফাজায ভাযা ০50০66 

ভাটিয যাস্তা ভাদ্রাা যাস্তা 5 0 67 ভাদ্রাা রভাড় নফর ভাযা ০50০67 

ভাটিয যাস্তা নযপুয নিভ াড়া যাস্তা 5 0 68 আনতাদজয ফানড় দরভাদনয ফানড় ভাযা ০50০68 

ভাটিয যাস্তা খাঁ াড়ায যাস্তা 5 0 69 স্কুর রভাড় গফুদযয ফানড় ভাযা ০50০69 

ভাটিয যাস্তা চালুয়াাটিয যাস্তা 6 0 74 অভতরা রভাড় আরায ফাজায ভাযা ০60০74 

ভাটিয যাস্তা চালুয়াাটি ঈিয কুনায াড়ায   যাস্তা 6 0 75 যনফ রবন্ডাদযয ফানড় রুদৃ পুকুয ভাযা ০60০75 

ভাটিয যাস্তা চালুয়াাটি ভাঝাড়ায  াড়ায   যাস্তা 6 0 76 যনফ রবন্ডাদযয ফানড় নফোদরয ফানড় ভাযা ০60০76 

ভাটিয যাস্তা চালুয়াাটি ভাঝাড়ায  াড়ায   যাস্তা 6 0 77 ভনজদদয নভর রখ াড়ায ভনজদ ভাযা ০60০77 

ভাটিয যাস্তা চালুয়াাটি পূফ য াড়ায   যাস্তা 6 0 78  াদদদযয  নভর ভানন  তরা ভাযা ০60০78 

ভাটিয যাস্তা চালুয়াাটি ঈিয াড়ায   যাস্তা 6 0 79 ভাবুফ রভাোয ফানড় রফনুয পুকুয ভাযা ০60০79 

ভাটিয যাস্তা চালুয়াাটি পূফ য াড়ায   যাস্তা 6 0 80 নচ নফরানন দ্যাযা ভাযা ০60০80 

ভাটিয যাস্তা চালুয়াাটি দনক্ষণ রভাো াড়ায   যাস্তা 6 0 81 অজগয রভাোয ফানড় ফাদয  যদায এয পুকুয ভাযা ০60০81 

ভাটিয যাস্তা চালুয়াাটি পন য াড়ায   যাস্তা 6 0 82 নরং অআয়ুফ অরীয ফানড় ভাযা ০60০82 

ভাটিয যাস্তা চালুয়াাটি নিভাড়ায  দপাদায াড়ায  যাস্তা 6 0 83 াভছুয গাদায এয পুকুয যঈপ এয ফানড়য রভাড় ভাযা ০60০83 

ভাটিয যাস্তা দপাদায াড়ায যাস্তা 7 0 90 খাদরদ য ফানড় ানরদভয ফানড় ভাযা ০70০90 

ভাটিয যাস্তা রভাড়র াড়ায যাস্তা 7 0 91 অভজাদ রভাড়দরয ফানড় নফর ভাযা ০70০91 

ভাটিয যাস্তা নফদরয াড়ায যাস্তা 7 0 92 ানরদভয ফানড় নফর ভাযা ০70০92 



  

াতা-19 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 রখ াড়ায যাস্তা 7 0 93 রভাাযদপয নড াআদয়য ফানড় ভাযা ০70০93 

ভাটিয যাস্তা পূফ য াড়ায যাস্তা 7 0 94 রনতদপয ফানড় াআদয়য ফানড় ভাযা ০70০94 

ভাটিয যাস্তা যদায াড়ায যাস্তা 7 0 95 যনদদয ফানড় ভনজফ এয ফানড় ভাযা ০70০95 

ভাটিয যাস্তা া া াড়া  যাস্তা 8 0 101 রভাাযদপয নড রগৌযীপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাযা ০80০101 

ভাটিয যাস্তা  ানযগয াড়া  যাস্তা 8 0 102 রভাাযদপয নড াননদপয ফানড় ভাযা ০80০102 

ভাটিয যাস্তা রধাাডািা যাস্তা 8 0 103 পনযদদয ফানড় রভাজায ফানড় ভাযা ০80০103 

ভাটিয যাস্তা রধাাডািা যাস্তা 8 0 104 যান দফয ফানড় াযাদনয ফানড় ভাযা ০80০104 

ভাটিয যাস্তা রধাাডািা যাস্তা 8 0 105 অবুদরয জনভ যান দফয ফানড় ভাযা ০80০105 

ভাটিয যাস্তা রধাাডািা যাস্তা 8 0 106 অনাদযয ফানড় ারাদভয ফানড় ভাযা ০80০106 

ভাটিয যাস্তা রধাাডািা যাস্তা 8 0 107 াদদভয ফানড় গফুদযয ফানড় ভাযা ০80০107 

ভাটিয যাস্তা রধাাডািা যাস্তা 8 0 108 ানপদজয ফানড় ভনপদজয ফানড় ভাযা ০80০108 

ভাটিয যাস্তা রধাাডািা যাস্তা 8 0 109 খনরদরয ফানড় ওনফয ফানড় ভাযা ০80০109 

ভাটিয যাস্তা রধাাডািা যাস্তা 8 0 110 নওয়াদফয ফানড় ফজলুয ফানড় ভাযা ০80০110 

ভাটিয যাস্তা রধাাডািা যাস্তা 8 0 111  াদদভয ফানড় ভাদরদ য ফানড় ভাযা ০80০111 

ভাটিয যাস্তা যদায াড়া  যাস্তা 8 0 112 া ায ফানড় অনরদপয ফানড় ভাযা ০80০112 

ভাটিয যাস্তা খাঁ াড়া  যাস্তা 8 0 113 ানরদভয ফানড় লুতপদযয ফানড় ভাযা ০80০113 

ভাটিয যাস্তা খাঁ াড়া  যাস্তা 8 0 114 খাঁ াড়া ইদগাহ্  অনতয়াদযয ফানড় ভাযা ০80০114 

ভাটিয যাস্তা যদায াড়া  যাস্তা 8 0 115 নানদভয ফানড় মুনন্সয রভাড় ভাযা ০80০115 

ভাটিয যাস্তা যদায াড়া  যাস্তা 8 0 116 নুদযান ফানড় নযতুদোয ফানড় ভাযা ০80০116 

ভাটিয যাস্তা যদায াড়া  যাস্তা 8 0 117 ননফফ ফানড় নযফুদরয ফানড় ভাযা ০80০117 

ভাটিয যাস্তা যদায াড়া  যাস্তা 8 0 118 মূল্যয ফানড় জয়দদদফয ফানড় ভাযা ০80০118 

ভাটিয যাস্তা যদায াড়া  যাস্তা 8 0 119 যনপদ য ফানড় র াভদরয ফানড় ভাযা ০80০119 

ভাটিয যাস্তা  ভ য ায াড়া  যাস্তা 8 0 120 যান দফয ফানড় আরাদভয ফানড় ভাযা ০80০120 

ভাটিয যাস্তা খাঁ াড়া  যাস্তা 8 0 121 াভাদদয ফানড় অভদজদদয রদা ান ভাযা ০80০121 

ভাটিয যাস্তা খাঁ াড়া  যাস্তা 8 0 122 ফাাদযয  ফানড় নুদযান ফানড় ভাযা ০80০122 

ভাটিয যাস্তা ফাজায যাস্তা 8 0 123 ফাজায   ফানড় এনতভখানা ভাযা ০80০123 

ভাটিয যাস্তা নফো াড়া  যাস্তা 8 0 124 অবুদরয  ফানড়  াদদভয ফানড় ভাযা ০80০124 

ভাটিয যাস্তা খাঁ াড়া  যাস্তা 8 0 125 রদরদখারা জব্বাদযয ফানড় ভাযা ০80০125 

ভাটিয যাস্তা যদায াড়া  যাস্তা 8 0 126  াদদদযয  ফানড় যাজ্জাদ য ফানড় ভাযা ০80০126 

ভাটিয যাস্তা  ানযগয াড়া  যাস্তা 8 0 127 অদৈীদনয  ফানড় ফজদরয ফানড় ভাযা ০80০127 

ভাটিয যাস্তা খাঁ াড়া  যাস্তা 8 0 128 যান দফয  ফানড় ান দভয ফানড় ভাযা ০80০128 

ভাটিয যাস্তা পন য াড়া  যাস্তা 8 0 129 ৈীদনয  ফানড় ওনফয ফানড় ভাযা ০80০129 

ভাটিয যাস্তা রপল াড়া  যাস্তা 8 0 130 ভনজদ অনরদভয ফানড় ভাযা ০80০130 

ভাটিয যাস্তা ভনজদ রযাড 9 0 138 রভাদরদভয ফানড় ভনজদ ভাযা ০90০138 

ভাটিয যাস্তা যাজ্জাদ য ফানড় রযাড 9 0 139 যাজ্জাদ য ফানড় অাদদয ফানড় ভাযা ০90০139 

ভাটিয যাস্তা যাজ্জাদ য ফানড় রযাড 9 0 140 অাদদয ফানড় অবুদরয ফানড় ভাযা ০90০140 

ভাটিয যাস্তা নভর রযাড 9 0 141 পজলুয নভর লুতপদযয ফানড় ভাযা ০90০141 

ভাটিয যাস্তা নড টিওদভর রযাড 9 0 142 নড পূফ যাড়া অবুদরয ফানড় ভাযা ০90০142 

ভাটিয যাস্তা ানপদজয ফানড় রযাড 9 0 143 ভনয ফানড় রভআন রযাড ভাযা ০90০143 

ভাটিয যাস্তা অরী ফানড় রযাড 9 0 144 রভআন রযাড অরীয ফানড় ভাযা ০90০144 



  

াতা-20 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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  াঁচা ফাজায রযাড 1 0 1 যাজগঞ্জ ফা স্টযান্ড ভামুদনয ফানড় াআ ০10০1 

আদটয নরং যাস্তা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় রযাড 1 0 2 প্রধান ড়  ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় াআ ০10০2 

আদটয নরং যাস্তা নফদরয যাস্তা 1 0 3 ন দাদযয ফানড় ভনজদ াআ ০10০3 

আদটয নরং যাস্তা ফাবুাড়া রযাড 1 0 4 ফাবুাড়া রভাড় অজগদযয ফানড় াআ ০10০4 

আদটয নরং যাস্তা ফাবুয ফানড় রযাড 1 0 5 ফাবুয ফানড় নুয রভাাম্মদদয ফানড় াআ ০10০5 

আদটয নরং যাস্তা যদায াড়া যাস্তা 2 2013 24 স্কুর রভাড় ফানয  রভাড়দরয ফানড় াআ ০22013০24 

আদটয নরং যাস্তা আচানন ও ঋনল াড়ায যাস্তা 2 2006 25 ভ বুদরয জনভ স্কুর রভাড় াআ ০22006০25 

আদটয নরং যাস্তা নত্রপুযাপুয ও নযপুদযয যাস্তা 5 2012 61 ভাদ্রাা রভাড় অনভনুদরয ফানড় াআ ০52012০61 

আদটয নরং যাস্তা খাঁ াড়ায যাস্তা 5 2012 62 র ফপুদযয যাস্তা স্কুর াআ ০52012০62 

আদটয নরং যাস্তা চালুয়াাটি ঈিয কুনায াড়ায   যাস্তা 6 0 70 কুনায রভাড় যনফ রবন্ডাদযয ফানড় াআ ০60০70 

আদটয নরং যাস্তা চালুয়াাটি পূফ য াড়ায   যাস্তা 6 2010 71 নক্লনন  যঈপ এয ফানড় াআ ০62010০71 

আদটয নরং যাস্তা যদায াড়ায যাস্তা 7 0 84 ভনজফ এয রদা ান  াদদদযয রদা ান াআ ০70০84 

আদটয নরং যাস্তা গাজী াড়ায যাস্তা 7 0 85 অনজদজয এয রদা ান রভাাযদপয নড াআ ০70০85 

আদটয নরং যাস্তা দপাদায াড়ায যাস্তা 7 0 86 সুজদনয এয রদা ান খাদর  দপাদাদযয ফানড় াআ ০70০86 

আদটয নরং যাস্তা দপাদায াড়ায যাস্তা 7 0 87 জনরদরয ফানড় অভজাদ রভাড়দরয ফানড় াআ ০70০87 

আদটয নরং যাস্তা যদায াড়ায যাস্তা 7 0 88 ারাদভয ফানড় অব্দুর াআদয়য ফানড় াআ ০70০88 

আদটয নরং যাস্তা খাঁ াড়া  যাস্তা 8 0 96 পুণ্যয রদা ান ভনজদ াআ ০80০96 

আদটয নরং যাস্তা যদায াড়া  যাস্তা 8 0 97 যাজনভদনয ফানড় জব্বাদযয ফানড় াআ ০80০97 

 

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 যদায াড়ায যাস্তা 2 2003 28 চনন্ডপুয রভাড় স্কুর রভাড় াদনফ ০22003০28 

রনযং রফাল্ড যাস্তা আচানন ও ঋনল াড়ায যাস্তা 2 1996 29 কৃষ্ণয ফানড় ভ বুদরয জনভ াদনফ ০21996০29 

রনযং রফাল্ড যাস্তা আচানন ও ঋনল াড়ায যাস্তা 2 1990 30 স্কুর রভাড় ভদপদজয পুকুয াদনফ ০21990০30 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ভাঝাড়া রযাড 3 0 39 নমুদরয ফানড় অগদযয ফানড় াদনফ ০30০39 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ভনজদ রযাড 3 0 40 ছবুদযয ফানড় ভনজদ াদনফ ০30০40 

রনযং রফাল্ড যাস্তা নত্রপুযাপুয ও নযপুদযয যাস্তা 5 2003 64 জাভতরা রভাড় ভাদ্রাা রভাড় াদনফ ০52003০64 

রনযং রফাল্ড যাস্তা যাজ্জাদ য ফানড় রযাড 9 0 135  ারাদভয ফানড় যাজ্জাদ য ফানড় াদনফ ০90০135 

রনযং রফাল্ড যাস্তা আব্রানদভয ফানড় রযাড 9 0 136 আব্রানদভয ফানড় অবুদরয ফানড় াদনফ ০90০136 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ানপদজয ফানড় রযাড 9 0 137 ভনয ফানড় ানপদজয ফানড় াদনফ ০90০137 

 
 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: া া নচ যাস্তা 

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

া া যাস্তা মদায চা রা রযাড 1 0 6 যাজগঞ্জ ফা স্টযান্ড ফটতরা রভাড় ানচ ০10০6 

া া যাস্তা রভদছা াম্প রযাড 1 0 7 ফটতরা রভদছা াম্প ানচ ০10০7 

া া যাস্তা অযভাদনয ফানড়য রযাড 1 0 8 অযভাদনয ফানড় যসুদরয ফানড় ানচ ০10০8 

া া যাস্তা ফাবুাড়া রযাড 1 0 9 অজগদযয ফানড় জাভাদরয ফানড় ানচ ০10০9 



  

াতা-21 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

া া যাস্তা ভননযাভপুয যাস্তা 2 1990 26 ইদগাহ্  রভাড় অরতাদপয রদা ান ানচ ০21990০26 

া া যাস্তা আচানন ও ঋনল াড়ায যাস্তা 2 2009 27 ভদপদজয পুকুয শুননদরয ফানড় ানচ ০22009০27 

া া যাস্তা রনংগুড়া ফাজায রযাড 3 0 37 রনংগুড়া ফাজায াযনদয়া ফাজায ানচ ০30০37 

া া যাস্তা শ্যাভকুত রযাড 3 0 38 কুিয রভাড় শ্যাভকুত ানচ ০30০38 

া া যাস্তা অশ্রয় র ন্দ্র রযাড 4 0 48 ননিয খাজুযা ছনভর ফাদজ চালুয়াাটি অনতয়াদযয ফানড় ানচ ০40০48 

া া যাস্তা যাজগঞ্জ রযাড 4 0 49 অশ্রয় র ন্দ্র রগায়ারঘাটা রভাড় ানচ ০40০49 

া া যাস্তা আরা ফাজায রযাড 4 0 50 ায়াতপুয রভাড় আরা ফাজায ানচ ০40০50 

া া যাস্তা জাভতরা রযাড 4 0 51 ফাগনদয়া জাভতরা রভাড় ানচ ০40০51 

া া যাস্তা র ফপুদযয যাস্তা 5 2002 63 রগারাদভয ফানড় াদদফয ফানড় ানচ ০52002০63 

া া যাস্তা চালুয়াাটিয যাস্তা 6 1986 72 চালুয়াাটি অভতরা রভাড় ফকুরতরায ফাজায ানচ ০61986০72 

া া যাস্তা চালুয়াাটি নিভাড়ায   যাস্তা 6 1985 73 আরায ফাজায নত্রপুযাপুয জাভতরা রভাড় ানচ ০61985০73 

া া যাস্তা রখাদ্য পন য যাস্তা 7 0 89 রখাদ্য পন য  যাস্তা ানচ ০70০89 

া া যাস্তা যাজগঞ্জ ড়  8 0 98  াঈায রভাোয ফানড় রনংড়া ফাজায ানচ ০80০98 

া া যাস্তা যদায াড়া  যাস্তা 8 0 99 মুনন্সয রভাড় রনংড়া ফাজায ানচ ০80০99 

া া যাস্তা খাঁ াড়া  যাস্তা 8 0 100 দ য ফানড়  ারাদভয ফানড় ানচ ০80০100 

া া যাস্তা রনংড়া ফাজায রযাড 9 0 131 স্কুর অপতাদফয ফানড় ানচ ০90০131 

া া যাস্তা রগৌযীপুয রযাড 9 0 132 রগৌনয ভ য ায ফানড় ব্রীজ ানচ ০90০132 

া া যাস্তা স্কুর রযাড 9 0 133 অনাদযয ফানড় স্কুর ানচ ০90০133 

া া যাস্তা নড টিওদভর রযাড 9 0 134 ান ভ ভদায ফানড় নড ানচ ০90০134 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ব্রীজ /  ারবাট য ও ন্যান্য 

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

 ারবাট য ৪ নং ওয়াদড য ২ টি ফক্স  ারবাট য অদছ 4 0 46  াবা ০40০46 

 ারবাট য ৪ নং ওয়াদড য প্রায় ৩০ টি নযং  ারবাট য অদছ 4 0 47  াবা ০40০47 

ব্রীজ ৪ নং ওয়াদড য ১ টি ব্রীজ অদছ 4 0 52 ব্রীজ ০40০52 

 

 

 



  

াতা-22 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 

  



  

াতা-23 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 যাভগঞ্জ য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি নফনল্ডং, ১ টি টিনদড। রভাট রুভ ৭ টি 1 0  ন নড ন ২           

2 রভাফায পুয দনক্ষনাড়া প্রাথনভ  নফদ্যারয়।  ১ তরা বফন রুভ ৩ টি 1 0              

3 রভাফায পুয পূফ যাড়া প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি টিনদড বফন রুভ ৫  টি 1 0              

4 যাভগঞ্জ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ৩ টি নফনল্ডং বফন রুভ ২০ টি 1 0  পযাননরটি           

5 যাভগঞ্জ ভদডর পানজর ভাদ্রাা। বফন ৩ টি, ২ তরা, ১ টি টিনদড। ২২ টি রুভ 1 0  পযাননরটি           

6 রভাফায  ভনরা ভাদ্রাা। ২ টি বফন টিনদড রুভ ১২  টি 1 0  স্থানীয় জনগণ           

7 ঋনল াড়া ভনিয 1 0  স্থানীয় জনগণ           

8 রভাফায পুয ঠাকুয াড়া ভনিয 1 0  স্থানীয় জনগণ           

9 যাভগঞ্জ ফাজায ভনিয। টিনদড 1 0  স্থানীয় জনগণ           

10 ার াড়া ভনিয। টিনদড 1 0  স্থানীয় জনগণ           

11 ফাবু াড়া ভনিয,বফন নাআ 1 0  স্থানীয় জনগণ           

12 দ্যরার ফাবুয াড়  ানর ভনিয 1 0  স্থানীয় জনগণ           

13 রঘাল াড়া ভা দূগ যা ভনিয 1 0  স্থানীয় জনগণ           

14 যাভগঞ্জ ফাওয  ািা ভনজদ। ২ তরা বফন 1 0  স্থানীয় জনগণ           

15 যাভগঞ্জ ভাদ্রাা ভনজদ। ২ তরা বফন 1 0  স্থানীয় জনগণ           

16 রভাফায পুয নিভ াড়া জাদভ ভনজদ। ২ তরা বফন 1 0  স্থানীয় জনগণ           

17 রভাফায পুয ভাদঝয াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 1 0  স্থানীয় জনগণ           

18 রভাফায পুয দ যায াড়া জাদভ ভনজদ। 1 0  স্থানীয় জনগণ           

19 রভাফায পুয নফদে াড়া ভনজদ। টিনদড 1 0  স্থানীয় জনগণ           

20 রভাফায পুয রখ াড়া জাদভ ভনজদ। 1 0  স্থানীয় জনগণ           

21 রভাফায পুয দপাদায াড়া জাদভ ভনজদ 1 0  স্থানীয় জনগণ           

22 রভাফায পুয দানড়য়া াড়া জাদভ ভনজদ 1 0  স্থানীয় জনগণ           

23 াননছাত্র জভজনভয়া ইদগা 2 0  স্থানীয় জনগণ           

24 যাভনাতপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি ২ তরা বফন রুভ ৫ টি 2 1990  এর নজ আ নড 2012   এর নজ আ নড     

25 যাভনাতপুয  ারী ভনিয 2 0  স্থানীয় জনগণ           

26 াননছাত্র নিভ াড়া ভনজদ 2 2005  স্থানীয় জনগণ           

27 াননছাত্র পূফ য াড়া ভনজদ 2 0  স্থানীয় জনগণ           

28 যাভনাতপুয নিভ াড়া ভনজদ 2 0  স্থানীয় জনগণ 2013 ১ টন চার       

29 যাভনাতপুয পূফ য াড়া ভনজদ 2 0  স্থানীয় জনগণ 2011 ১ টন চার       

30 আগানন রভাড়র াড়া ভনজদ 2 0  স্থানীয় জনগণ           

31 যাভনাতপুয শ্মান 2 0  স্থানীয় জনগণ 2008 ১ টন চার       

32 রগান ান্তপুয ইদগা ভয়দান 3 1864              

33 রগান ান্ত য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি বফন ১ তরা 3 1946    ২০০৮/০৯   এর নজ আ নড     

34 নখযা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি বফন ১ তরা 3 1960    ২০০৪/০৫   এর নজ আ নড     

35 রক্ষনপুয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি বফন ১ তরা ৪ টি রুভ 3 1966    ২০০১/০২   এর নজ আ নড     

36 রগান ান্ত ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ২ টি টিনদড বফন 3 2003              

37 রক্ষনপুয দানখর ভাদ্রাা। ২ টি টিনদড বফন 3 0              



  

াতা-24 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

38 রক্ষনপুয  ারীভনিয 3 1920              

39 রক্ষনপুয দূগ যা ভনিয 3 2002              

40 রক্ষনপুয ঋনল াড়া  ারী ভনিয 3 1945              

41 রগান ান্তপুয জাদভ ভনজদ (ভাদঝয াড়া) 3 1964              

42 রগান ান্তপুয পূফ য াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 3 2009              

43 রগান ান্তপুয নফো াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 3 2007              

44 রক্ষন নফো জাদভ ভনজদ 3 1908              

45 রগারদায াড়া জাদভ ভনজদ 3 1962              

46 রগারদায াড়া জাদভ ভনজদ 3 2001              

47 নখযা যদায াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 3 1985              

48 নখযা নফো াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 3 1905              

49 আরাফাজায ইদগা ভয়দান 4 1960              

50 আরাাট এনতভ খানা। বফন ২ টি। ২ টি টানরদট। রুভ ৮ টি 4 1990  স্থানীয় জনগণ           

51 আরাাট  নভঈননটি নক্লনন । বফন ১ টি ১ তরা। রুভ ৩ টি 4 1990  য াযী থ যায়দন           

52 আরাাট য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি ১ তরা বফন রুভ ৪ টি 4 2002  ন নড ন ২           

53 ায়াতপুয রফয াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি ১ তরা বফন রুভ ৪ টি 4 2002  ন নড ন ২           

54 আরাাট নপ্র যাদডট স্কুর। বফন ১ টি। টানরদট। রুভ ৭ টি 4 2001  স্থানীয় জনগণ           

55 আরাাট ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ১ টি ১ তরা ও ১ টি টিনদড বফন রভাট রুভ ১০ টি 4 2002  পযাননরটি           

56 ায়াতপুয দানখর ভাদ্রাা। ১ টি ১ তরা ও ১ টি টিনদড রুভ ৯ টি 4 2002  পযাননরটি           

57 ায়াতপুয াদপনজয়া ভাদ্রাা। ১ টি টিনদড বফন রুভ ২ টি 4 1998  স্থানীয় জনগণ           

58 আরাাট াদপনজয়া ভাদ্রাা। ১ টি টিনদড বফন রুভ ২ টি 4 2003  স্থানীয় জনগণ           

59 ননঙয খাজুযা  ারী ভনিয। টিনদড 4 1960  স্থানীয় জনগণ           

60 ননঙয খাজুযা রভাড়র জাদভ ভনজদ 4 2012  নফদদী থ যায়দন 2012 ১ টন চার টি অয     

61 ননঙয খাজুযা নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 4 1955  স্থানীয় জনগণ ২০১১/১২ ২ টন চার টি অয     

62 ায়াতপুয অশ্রয় র ন্দ্র জাদভ ভনজদ 4 2008  য াযী থ যায়দন ২০১১/১২ ২ টন চার টি অয     

63 ায়াতপুয ভাদ্রাা রভাড় জাদভ ভনজদ 4 2013  স্থানীয় জনগণ ২০১২/১৩ ৪ টন চার টি অয     

64 ায়াতপুয নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 4 1940  স্থানীয় জনগণ ২০১২/১৩ ৩ টন চার টি অয     

65 ায়াতপুয খারাড়া জাদভ ভনজদ 4 1988  স্থানীয় জনগণ ২০১১/১২ ২ টন চার টি অয     

66 ায়াতপুয দ যাযাড়া জাদভ ভনজদ 4 1970  স্থানীয় জনগণ ২০১২ ৩ টন চার টি অয     

67 আরা গাজী াড়া জাদভ ভনজদ 4 1965  স্থানীয় জনগণ 2012 ১ টন চার টি অয     

68 আরা ফাজায জাদভ ভনজদ 4 1970  স্থানীয় জনগণ ২০১২/১৩ ২ টন চার টি অয     

69 আরা ানাাড়া জাদভ ভনজদ 4 1990  স্থানীয় জনগণ           

70 যসুরপুয খাঁ াড়া ইদগা ভয়দান 5 2011  স্থানীয় জনগণ           

71 যসুরপুয রভাড়র াড়া ইদগা ভয়দান 5 1970  স্থানীয় জনগণ           

72 নত্রপুযাপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি ১ তরা 5 2003  এর নজ আ নড           

73 যসুরপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি ১ তরা 5 2003  এর নজ আ নড           

74 নযপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি ১ তরা 5 2002  এর নজ আ নড           

75 নত্রপুযাপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ১ টি টিনদড বফন 5 1998  নক্ষা প্রদ ৌরী নধদিয           



  

াতা-25 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

76 নযপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ১ টি টিনদড বফন 5 1999  নক্ষা প্রদ ৌরী নধদিয           

77 যসুরপুয  ারী ভনিয। 5 2009  স্থানীয় জনগণ 2013 ১ টন চার টি অয     

78 যসুরপুয খাঁ াড়া জাদভ ভনজদ। ২ তরা বফন 5 1960  স্থানীয় জনগণ 2012 ১ টন চার টি অয     

79 যসুরপুয রভাড়র াড়া জাদভ ভনজদ। 5 2008  স্থানীয় জনগণ 2011 ১ টন চার টি অয     

80 নত্রপুযাপুয খাঁ াড়া ভনজদ। 5 1970  স্থানীয় জনগণ           

81 নত্রপুযাপুয দ যায াড়া ভনজদ। 5 1980  স্থানীয় জনগণ           

82 নত্রপুযাপুয নফো াড়া ভনজদ। 5 1980  স্থানীয় জনগণ 2012 ২ টন চার টি অয     

83 নযপুয ভনজদ 5 1990  স্থানীয় জনগণ 2011 ২ টন চার টি অয     

84 চালুয়াাটি ফড় পুকুয  ািা ইদগা 6 0              

85 চালুয়াাটি দপাদায াড়া  ফযস্থান 6 0              

86 চালুয়াাটি ন ভায ফানয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ৩ টি বফন ১ তরা। 6 1930  এর নজ আ নড           

87 ঈিয চালুয়াাটি ন ভায ফানয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ৩ টি বফন ১ তরা। 6 1992  এর নজ আ নড 2002         

88 চালুয়াাটি ঈিযাড়া ভনরা ভাদ্রাা। ২ টি বফন, ১ তরা। রভাট রুভ ৯ টি 6 1997              

89 চালুয়াাটি পন য াড়া নূযানী ভাদ্রাা 6 1996              

90 চালুয়াাটি রভাড়র াড়া জাদভ ভনজদ 6 0              

91 চালুয়াাটি পুকুযাড়ায জাদভ ভনজদ 6 1980              

92 চালুয়াাটি খাঁ াড়ায জাদভ ভনজদ 6 1986              

93 চালুয়াাটি রভাো াড়া জাদভ ভনজদ 6 0              

94 চালুয়াাটি দিনয াড়া জাদভ ভনজদ 6 0              

95 চালুয়াাটি রখ াড়া জাদভ ভনজদ 6 0              

96 চালুয়াাটি ভাঠ াড়া জাদভ ভনজদ 6 2011  স্থানীয় জনগণ           

97 যতননদয়া দানখর ফানর া ভাদ্রাা 7 1986  স্থানীয় জনগণ           

98 পূফ য াড়া জাদভ ভনজদ 7 0  স্থানীয় জনগণ           

99 রখ াড়া জাদভ ভনজদ 7 0  স্থানীয় জনগণ           

100 যতননদয়া র ন্দ্রীয় জাদভ ভনজদ 7 1934  স্থানীয় জনগণ           

101 রভাড়র াড়া জাদভ ভনজদ 7 0  স্থানীয় জনগণ           

102 ১১ নং চালুয়াাটি আঈননয়ন নযলদ। ২ টি নফনল্ডং বফন রুভ ১৩ টি 8 0              

103 চালুয়াাটি আঈননয়ন র্ভনভ নপ 8 0              

104 রনংদড়াাট ফাজায ইদগা 8 0              

105 দপাদায াড়া ইদগা ভয়দান 8 0              

106 খাঁ াড়া ইদগা ভয়দান 8 0              

107 রনংদড়া ফাজায এনতভ খানা 8 1992  স্থানীয় জনগণ           

108 চালুয়াাটি রাস্ট নপ 8 0              

109 চালুয়াাটি আঈননয়ন স্বাস্থয নযফায নয ল্পনা র ন্দ্র। 8 0              

110 রধাাডািা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। 8 1992    2007   এর নজ আ নড     

111 রগৌনযপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় 8 1950    2010   এর নজ আ নড     

112 রনংদড়া ফাজায য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। 8 1945    2010         

113 রনংদড়া াট ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ১ টি বফন ২ তরা। রভাট রুভ ২২ টি 8 1967    2010         



  

াতা-26 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

114 রনংদড়া ফাজায পানজর ভাদ্রাা 8 1968              

115 রনংদড়া ফাজায ানপনজয়া ভাদ্রাা 8 2007              

116 ভনে  াড়া  ারী ভনিয 8 2000              

117 য ায াড়া  ারী ভনিয 8 1920              

118 য ায াড়া দূগ যা ভনিয 8 0              

119 রধা াড়া  ানযগয াড়া ভনজদ 8 1964  স্থানীয় জনগণ           

120 রধা াড়া াঞ্জা খানা ভনজদ 8 0  স্থানীয় জনগণ           

121 রনংদড়া ফাজায জাদভ ভনজদ 8 1961  স্থানীয় জনগণ           

122 নফো াড়া জাদভ ভনজদ 8 2007  স্থানীয় জনগণ           

123 অটঘযা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২ টি বফন ১ তরা। 9 1968  এর নজ আ নড           

124 অটঘযা যদায াড়া জাদভ ভনজদ। 9 1942              

125 অটঘযা ভরদায াড়া জাদভ ভনজদ। 9 1952              

126 অটঘযা ঈিয াড়া জাদভ ভনজদ। 9 1943              

127 অটঘযা স্কুর ভাঠ জাদভ ভনজদ। ২ তরা বফন। 9 1934              

128 অটঘযা ভাঠ াড়া জাদভ ভনজদ। 9 2010              

 

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 ষ্টীদরয অরভাযী 0 0              

2 ষ্টীদরয অরভাযী 0 0              

3  াদঠয অরভাযী 0 0              

4  াদঠয অরভাযী 0 0              

5 ষ্টীদরয পাআর  যানফদনট 0 0              

6  াদঠয  যানফদনট 0 0              

7  াদঠয  যানফদনট 0 0              

8  যাদভযা,Samsung 4.2, ES-75 0 2011 ১৬০০০ এর নজ এ ন           

9  নম্পঈটায 0 0              

10 ল্যাট, DELL, Vostro 1014 0 2011 ৬০০০০ এর নজ এ ন           

11 ভদডভ গ্রাভীন 0 2011 ৪০০০             

12 াতরওয়ারা মুনবং রচয়ায 0 0              

13 াতরনফীন রচয়ায রপাভ ও ষ্টীদরয 0 0              

14 াতরনফীন রচয়ায রপাভ ও ষ্টীদরয 0 0              

15 াতরনফীন রচয়ায রপাভ ও ষ্টীদরয 0 0              

16 াতরওয়ারা রচয়ায রপাভ ও ষ্টীদরয 0 0              

17 াতরওয়ারা রচয়ায রপাভ ও ষ্টীদরয 0 0              



  

াতা-27 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

18 াতরওয়ারা রচয়ায রপাভ ও ষ্টীদরয 0 0              

19 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 0              

20 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 0              

21 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0              

22 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0              

23 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0              

24 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0              

25 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0              

26 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0              

27 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0              

28 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0              

29 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0              

30 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0              

31 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0              

32 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0              

33 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0              

34 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

35 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

36 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

37 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

38 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

39 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

40 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

41 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

42 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

43 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

44 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

45 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

46 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

47 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

48 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

49 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

50 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

51 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

52 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

53 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

54 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

55 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              



  

াতা-28 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

56 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

57 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

58 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

59 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

60 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

61 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

62 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

63 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

64 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

65 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

66 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

67 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

68 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

69 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

70 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

71 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

72 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

73 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

74 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

75 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

76 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

77 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

78 াতরনফীন ষ্টীর ও  াদঠয রচয়ায 0 0              

79 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0              

80 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 0              

81 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 0              

82 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 0              

83 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 0              

84 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 0              

85 ১১ নং চানরয়াাটি আঈননয়ন নযলদদয জনভয নযভাণ ৫৯ ত  0 0              

86  াঠ ও ররাায  নপাদযন্স রটনফর 0 0              

87  াঠ ও ররাায  নপাদযন্স রটনফর 0 0              

88  াদঠয রটনফর 0 0              

89  াদঠয রছাট রটনফর 0 0              

90 াননয ট্াং  0 0              

91 াননয ট্াং  0 0              

92 াননয ট্াং  0 0              

93 াননয াম্প গাজী 0 0              



  

াতা-29 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

94 নপ্রন্টায, াদা াদরা, Samsung-1666 0 2011 ৮০০০ এর নজ এ ন           

95 প্রদজক্টয-Vivitek,D-508 0 2011  এর নজ এ ন           

96 প্রদজক্টয নিন 0 2011  এর নজ এ ন           

97 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0              

98 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0              

99 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0              

100 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0              

101 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0              

102 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0              

103 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0              

104 পদটা ন রভনন, TOSHIBA, Studio-223 0 2011 ১০৫০০০ এর নজ এ ন           

105  াদঠয রনাটি রফাড য 0 0              

106 স্ক্যানায,Canon,Lide-110 0 2011  এর নজ এ ন           

107  াদঠয য যা  0 0              

 

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 যাভগঞ্জ াআ স্কুর ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 1 2002  ঈদজরা নযলদ           

2 গ্রাভ-রভাফায পুয,ভ বুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2001  ঈদজরা নযলদ           

3 গ্রাভ-রভাফায পুয, নফদে াড়াদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2003  ঈদজরা নযলদ           

4 গ্রাভ-রভাফায পুয, অযাপ ধায ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 1 2012  ঈদজরা নযলদ           

5 গ্রাভ-রভাফায পুয, অনতয়াদযয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 1 2011  ঈদজরা নযলদ           

6 গ্রাভ-রভাফায পুয, ছারাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2010  ঈদজরা নযলদ           

7 রভাফায পুয দানড়য়াাড়া ভনজদ এয াদ ১ টি গবীয নরকূ 1 2010  ঈদজরা নযলদ           

8 গ্রাভ-রভাফায পুয অভজাদদয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 1 2010  ঈদজরা নযলদ           

9 গ্রাভ-রভাফায পুয,রভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2006  ঈদজরা নযলদ           

10 গ্রাভ-রভাফায পুয,নযভদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2005  ঈদজরা নযলদ           

11 যাভনাতপুয,ভ বুর রাদন এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2011  আঈ ন           

12 ২ নং ওয়াদড য প্রায় ৫০০ টি গবীয নরকূ অদছ 2 0  ননজ দথ য ও নফনবন্ন ংস্থা           

13 যাভনাতপুয র াভদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2011  আঈ ন           

14 যাভনাতপুয নযদতাদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2011  আঈ ন           

15 যাভনাতপুয  ানরদাদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2011  আঈ ন           

16 ২ নং ওয়াদড য প্রায় ৮০০ টি রননটাযী ররনিন অদছ 2 0  ননজ দথ য ও নফনবন্ন ংস্থা           

17 রগান ান্তপুয ইদগা  ১ টি গবীয নরকূ 3 2011  আঈ ন           

18 রগান ান্তপুয অব্দুর অরীয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 3 2011  আঈ ন           



  

াতা-30 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

19 রগান ান্তপুয অরী অ ফদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011  আঈ ন           

20 রক্ষনপুয ননযািন াদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011  আঈ ন           

21 রক্ষনপুয সুদফাধ বযানাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011  আঈ ন           

22 রক্ষনপুয ভনজদদ ১ টি গবীয নরকূ 3 2011  আঈ ন           

23 রগান ান্তপুয  াদভ গাজীয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 3 2011  আঈ ন           

24 রগান ান্তপুয ননদ্দ  পন দড়য ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 3 2011  আঈ ন           

25 রগান ান্তপুয প্রাআভাযী স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 3 2008  আঈ ন           

26 রগান ান্তপুয জাদভ ভনজদদ ১ টি গবীয নরকূ 3 2008  আঈ ন           

27 রগান ান্তপুয নঘফা অযাদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2008  আঈ ন           

28 ৪ নং ওয়াদড য প্রায় ৭০০ টি গবীয নরকূ অদছ 4 0              

29 গ্রাভ-াআরা  নভঈননটি নক্লননদ য াদ-১ টি গবীয নরকূ 4 2008  ঈদজরা নযলদ           

30 গ্রাভ-ায়াতপুয ফাাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2008  ঈদজরা নযলদ           

31 গ্রাভ-ায়াতপুয ওভদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2008  ঈদজরা নযলদ           

32 ায়াতপুয র ারদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2011  আঈ ন           

33 ৫ নং ওয়াদড য প্রায় ৫০০ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0  রভম্বাদযয ননজ দথ য ও 

নফনবন্ন ংস্থা 

          

34 ৫ নং ওয়াদড য প্রায় ৩০০ টি রননটাযী ররনিন অদছ 5 0  রভম্বাদযয ননজ দথ য ও 

নফনবন্ন ংস্থা 

          

35 চালুয়াাটি,অভতরা রভাড় ভনজদদ ১ টি গবীয নরকূ 6 2012  আঈ ন           

36 ৬নং ওয়াদড য চালুয়াাটি গ্রাদভ ৬০ টি গবীয নরকূ অদছ 6 0              

37 চালুয়াাটি,অজগয রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 1990  স্থানীয় য ায           

38 চালুয়াাটি অ ফয এয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 6 2012  আঈ ন           

39 চালুয়াাটি যআ এয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 6 2012  আঈ ন           

40 চালুয়াাটি ৬নং ওয়াদড য ৭০ টি রননটাযী ররনিন অদছ 6 0              

41 দপাদায াড়া ভনতাদজয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2010  আঈ ন           

42 দপাদায াড়া  াদদদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2010  আঈ ন           

43 যদায াড়া ভনভদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2011  আঈ ন           

44 রখ াড়া ভাবুদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2011  আঈ ন           

45 পূফ য াড়া অব্দুর ওয়দ্যদ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013  আঈ ন           

46 ৭নং ওয়াদড য রভাট ৪০০ টি গবীয নরকূ অদছ 7 0              

47 দপাদায াড়া জনরদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2001  ঈদজরা নযলদ           

48 যদায াড়া পজলুর  নযদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2004  ঈদজরা নযলদ           

49 পূফ য াড়া গফুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2005  ঈদজরা নযলদ           

50 যদায াড়া ীদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2006  ঈদজরা নযলদ           

51 যদায াড়া অব্দুর াাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013  ঈদজরা নযলদ           

52 দপাদায াড়া ননপাদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 7 2010  আঈ ন           

53 গাজী াড়া নগয়াঈনদ্দদনয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 7 2010  আঈ ন           

54 ৭নং ওয়াদড য ৯০ টি রননটাযী ররনিন অদছ 7 0              



  

াতা-31 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 নজরুদরয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 2011  আঈ ন           

56 ানভদদয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 2011  আঈ ন           

57 যনপকুদরয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 2012  আঈ ন           

58 ৮ নং ওয়াদড য রভাট ৪০০ টি গবীয নরকূ অদছ 8 0              

59 আঈ ন নপ এরা ায় ১ টি গবীয নরকূ 8 0  আঈ ন           

60 রনংদড়া,দানখর ভাদ্রাায় ১ টি গবীয নরকূ 8 2004  ঈদজরা নযলদ           

61 রনংদড়া,য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 8 2006  ঈদজরা নযলদ           

62 রনংদড়া,ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 8 2005  ঈদজরা নযলদ           

63 ওয়ানদফ য াদযয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 2003  ঈদজরা নযলদ           

64 গুদন্যয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 2008  ঈদজরা নযলদ           

65 সুরতাদনয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0              

66 াভাদদয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0              

67 নানজদভয ফনড় ১ টি গবীয নরকূ 8 0              

68 দ্যরার  ভ য াদযয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0  ঈদজরা নযলদ           

69 দদদয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0  ঈদজরা নযলদ           

70 রভাস্তপায ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0  ঈদজরা নযলদ           

71 ভনয়াদযয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0  ঈদজরা নযলদ           

72 ননদ্দদ য ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0  ঈদজরা নযলদ           

73 অাদ্যদরয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0  ঈদজরা নযলদ           

74 গফুদযয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0  ঈদজরা নযলদ           

75 গফুয ভাওরানায ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0  ঈদজরা নযলদ           

76 ননাদযয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0  ঈদজরা নযলদ           

77 আভাদনয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0  ঈদজরা নযলদ           

78 আাদযয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0  ঈদজরা নযলদ           

79 রগৌযীপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় ১ টি গবীয নরকূ 8 0  ঈদজরা নযলদ           

80 অনভদনয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0  ঈদজরা নযলদ           

81 নুরুদরয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0  ঈদজরা নযলদ           

82 ভনজদতয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0  ঈদজরা নযলদ           

83 অনজফদযয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 8 0  ঈদজরা নযলদ           

84 অ ফদযয ফানড়দত  ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 8 2012  আঈ ন           

85 রভাফাযদ য ফানড়দত  ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 8 2012  আঈ ন           

86 ৮নং ওয়াদড য ৫০০ টি রননটাযী ররনিন 8 0              

87 অটঘযা  ানযগয াড়া ১ টি গবীয নরকূ 9 2008  আঈ ন           

88 অটঘযা পূফ য াড়া অবু ফ দযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2008  আঈ ন           

89 সুরতাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2008  আঈ ন           

90 ভরদায াড়া ১ টি গবীয নরকূ 9 2008  আঈ ন           

91 ভরদায াড়া অনভয অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2008  আঈ ন           

92 অটঘযা রচয়াযম্যাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2002  এর নজ এ ন           



  

াতা-32 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

93 অটঘযা প্রাআভাযী স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 9 2006  এর নজ এ ন           

94 ভরদায াড়া রভাাম্মদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2012  আঈ ন           

95 ভরদায াড়া অাদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2012  আঈ ন           

96 ভরদায াড়া ছফয ভরদাদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2012  আঈ ন           

 

 

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 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনজআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

1  াঁচা ফাজায রযাড 1 0  এর নজ এ ন যাজগঞ্জ ফা স্টযান্ড ভামুদনয ফানড় ৮০০ ফুট             

2 ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় রযাড 1 0    প্রধান ড়  ভাধ্যনভ  

নফদ্যারয় 

৫০০ ফুট             

3 নফদরয যাস্তা 1 0    ন দাদযয ফানড় ভনজদ ৭০০ ফুট             

4 ফাবুাড়া রযাড 1 0    ফাবুাড়া রভাড় অজগদযয ফানড় ৮০০ ফুট             

5 ফাবুয ফানড় রযাড 1 0    ফাবুয ফানড় নুয রভাাম্মদদয 

ফানড় 

১২০০ ফুট             

6 মদায চা রা রযাড 1 0  এরনজআনড যাজগঞ্জ ফা স্টযান্ড ফটতরা রভাড় ২ ন নভ             

7 রভদছা াম্প রযাড 1 0    ফটতরা রভদছা াম্প ৬০০ ফুট             

8 অযভাদনয ফানড়য রযাড 1 0    অযভাদনয ফানড় যসুদরয ফানড় ১ ন নভ             

9 ফাবুাড়া রযাড 1 0    অজগদযয ফানড় জাভাদরয ফানড় ৬০০ ফুট             

10 নফদরয যাস্তা 1 0    ভনজদ নফর ২০০ ফুট             

11 ভনজদ রযাড 1 0    অরদভয ফানড় ভনজদ ১ ন নভ             

12 ফাওড় রযাড 1 0    প্রধান ড়  ফাওড় ৫০০ ফুট             

13 ফাওড় রযাড 1 0    প্রধান ড়  ফাওড় ৬০০ ফুট             

14 ফাওড় রযাড 1 0    প্রধান ড়  ফাওড় ৬০০ ফুট             

15 ফাওড় রযাড 1 0    প্রধান ড়  ফাওড় ৬০০ ফুট             

16 াযাধন ফানড় রযাড 1 0    প্রধান ড়  াযাধন ফানড় ১২০০ ফুট             

17 ঘাদটয রযাড 1 0    জব্বাদযয ফানড় ঘাট ৮০০ ফুট             

18 নপঈোয ফানড়য রযাড 1 0    ফরাআ এয ফানড় নপঈোয ফানড় ১ ন নভ             

19 ফাবুাড়া রযাড 1 0    জাভাদরয ফানড় যনদদয ফানড় ২০০ ফুট             

20 ফটতরা রযাড 1 0    ফটতরা ভনজফদযয ফানড় ৮০০ ফুট             

21 রভদয ফানড় রযাড 1 0    ফটতরা রভদদযয ফানড় ২০০ ফুট             

22 ভনিয রযাড 1 0    ভনিয প্রাথনভ  স্কুর ৮০০ ফুট             

23 নফষুয ফানড়য রযাড 1 0    নফষুয ফানড় অনাদযয ফানড় ১ ন নভ             

24 যদায াড়া যাস্তা 2 2013  এর নজ এ ন স্কুর রভাড় ফানয  রভাড়দরয 

ফানড় 

৫৫০ ফুট             



  

াতা-33 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনজআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

25 আচানন ও ঋনল াড়ায যাস্তা 2 2006  এর নজ এ ন ভ বুদরয জনভ স্কুর রভাড় ০.৫ ন নভ             

26 ভননযাভপুয যাস্তা 2 1990  এরনজআনড ইদগাহ্  রভাড় অরতাদপয 

রদা ান 

১.৫ ন নভ             

27 আচানন ও ঋনল াড়ায যাস্তা 2 2009  এর নজ এ ন ভদপদজয পুকুয শুননদরয ফানড় ০.৫ ন নভ             

28 যদায াড়ায যাস্তা 2 2003  এর নজ এ ন চনন্ডপুয রভাড় স্কুর রভাড় ১.৫ ন নভ             

29 আচানন ও ঋনল াড়ায যাস্তা 2 1996  এরনজআনড কৃষ্ণয ফানড় ভ বুদরয জনভ ১ ন নভ             

30 আচানন ও ঋনল াড়ায যাস্তা 2 1990  এরনজআনড স্কুর রভাড় ভদপদজয পুকুয ১ ন নভ             

31 গানজাড়ায যাস্তা 2 0  আঈ ন নজরুদরয ফানড় াাজাদনয ফানড় ১ ন নভ             

32 রভাো াড়ায যাস্তা 2 0  আঈ ন তাদরদফয ফানড় ছািাদযয জনভ ৭০০ ফুট             

33 ভাদঠয যাস্তা 2 0  আঈ ন আট বাটা ছািাদযয জনভ ১ ন নভ             

34 দ্দায াড়ায যাস্তা 2 0  আঈ ন ফানয  রভাড়দরয ফানড় াচুয়ায খার ১ ন নভ             

35 াড়া তরায যাস্তা 2 0  আঈ ন ানভদদয পুকুয নযাদজয ফানড় ০.৫ ন নভ             

36 দপাদায াড়ায যাস্তা 2 0  আঈ ন নক্লনন  ফটতরা ১২০০ ফুট             

37 রনংগুড়া ফাজায রযাড 3 0    রনংগুড়া ফাজায াযনদয়া ফাজায ২ ন নভ             

38 শ্যাভকুত রযাড 3 0    কুিয রভাড় শ্যাভকুত ৩ ন নভ             

39 ভাঝাড়া রযাড 3 0    নমুদরয ফানড় অগদযয ফানড় ৮০০ ফুট             

40 ভনজদ রযাড 3 0    ছবুদযয ফানড় ভনজদ ১ ন নভ             

41 চনন্ডপুয রযাড 3 0    চনন্ডপুয রভাড় স্কুর ২ ন নভ             

42 ঋনল াড়া রযাড 3 0    মৃণার ঋনলয ফানড়  ারীফানড় ২ ন নভ             

43 স্কুর রযাড 3 0    গাজীয রভাড় প্রাআভাযী স্কুর ৪ ন নভ             

44 ভাঝাড়া রযাড 3 0    অগদযয ফানড় রখা দনয ফানড় ২০০ ফুট             

45 নফো াড়া রযাড 3 0    অভজাদ ডাঃ ফানড় পনযদ নফোদয 

ফানড় 

১ ন নভ             

46 ৪ নং ওয়াদড য ২ টি ফক্স  ারবাট য অদছ 4 0                      

47 ৪ নং ওয়াদড য প্রায় ৩০ টি নযং  ারবাট য অদছ 4 0                      

48 অশ্রয় র ন্দ্র রযাড 4 0    ননিয খাজুযা ছনভর ফাদজ চালুয়াাটি 

অনতয়াদযয ফানড় 

১৪০০ ফুট             

49 যাজগঞ্জ রযাড 4 0    অশ্রয় র ন্দ্র রগায়ারঘাটা রভাড় ৯০০ ফুট             

50 আরা ফাজায রযাড 4 0    ায়াতপুয রভাড় আরা ফাজায ১৬০০ ফুট             

51 জাভতরা রযাড 4 0    ফাগনদয়া জাভতরা রভাড় ১২০০ ফুট             

52 ৪ নং ওয়াদড য ১ টি ব্রীজ অদছ 4 0                      

53 যনদভয রভাড় রযাড 4 0    যনদভয রভাড় ারাদভয ফানড় ১২০০ ফুট             

54 নভর রযাড 4 0    যাজ্জাদ য নভর  দা ফন্ধুয ফানড় ৮০০ ফুট             

55 রনংগুড়া াট রযাড 4 0    াআ স্কুর রূফদা ১০০ ফুট             

56 ায়াতপুয নিভ াড়া রযাড 4 0    আরা ফাজায থাদ  াাপুয প্রাথনভ  

স্কুর রভাড় 

২৪০০ ফুট             

57 ায়াতপুয স্কুর রযাড 4 0    রখ াড়া তনছয রভাড় ১৪০০ ফুট             



  

াতা-34 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনজআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

58 আরা ানাাযা রযাড 4 0    ভজাভ গাজীয ফানড় রাফান দ যায 

ফানড় 

১৩০০ ফুট             

59 চাতার রযাড 4 0    চাতার রভাড় ফানয  দ যাদযয 

ফানড় 

৬০০ ফুট             

60 চালুয়া াটি রযাড 4 0    রাফান দ যায ফাদজ চালুয়াাটি ৭০০ ফুট             

61 নত্রপুযাপুয ও নযপুদযয যাস্তা 5 2012  এর নজ এ ন ভাদ্রাা রভাড় অনভনুদরয ফানড় ১.৫ ন নভ             

62 খাঁ াড়ায যাস্তা 5 2012  এর নজ এ ন র ফপুদযয যাস্তা স্কুর ২০০ ফুট             

63 র ফপুদযয যাস্তা 5 2002  এরনজআনড রগারাদভয ফানড় াদদফয ফানড় ০.৫ ন নভ             

64 নত্রপুযাপুয ও নযপুদযয যাস্তা 5 2003  এর নজ এ ন জাভতরা রভাড় ভাদ্রাা রভাড় ১.৫ ন নভ             

65 নত্রপুযাপুয ও নযপুদযয যাস্তা 5 0  আঈ ন অনভনুদরয ফানড় যসুরপুয ফাজায ১ ন নভ             

66 নযপুয ভাদঝয াড়া যাস্তা 5 0  আঈ ন ভাদ্রাা রভাড় নযপুয ফাজায ২ ন নভ             

67 ভাদ্রাা যাস্তা 5 0  আঈ ন ভাদ্রাা রভাড় নফর ১ ন নভ             

68 নযপুয নিভ াড়া যাস্তা 5 0  আঈ ন আনতাদজয ফানড় দরভাদনয ফানড় ১ ন নভ             

69 খাঁ াড়ায যাস্তা 5 0  আঈ ন স্কুর রভাড় গফুদযয ফানড় ১ ন নভ             

70 চালুয়াাটি ঈিয কুনায াড়ায   যাস্তা 6 0  এর নজ এ ন কুনায রভাড় যনফ রবন্ডাদযয 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             

71 চালুয়াাটি পূফ য াড়ায   যাস্তা 6 2010  এর নজ এ ন নক্লনন  যঈপ এয ফানড় ২.৫ ন নভ             

72 চালুয়াাটিয যাস্তা 6 1986  এরনজআনড চালুয়াাটি অভতরা 

রভাড় 

ফকুরতরায 

ফাজায 

৫ ন নভ             

73 চালুয়াাটি নিভাড়ায   যাস্তা 6 1985  এরনজআনড আরায ফাজায নত্রপুযাপুয 

জাভতরা রভাড় 

৩ ন নভ             

74 চালুয়াাটিয যাস্তা 6 0    অভতরা রভাড় আরায ফাজায ২.৫ ন নভ             

75 চালুয়াাটি ঈিয কুনায াড়ায   যাস্তা 6 0    যনফ রবন্ডাদযয ফানড় রুদৃ পুকুয ১.৫ ন নভ             

76 চালুয়াাটি ভাঝাড়ায  াড়ায   যাস্তা 6 0    যনফ রবন্ডাদযয ফানড় নফোদরয ফানড় ১ ন নভ             

77 চালুয়াাটি ভাঝাড়ায  াড়ায   যাস্তা 6 0    ভনজদদয নভর রখ াড়ায 

ভনজদ 

০.৫ ন নভ             

78 চালুয়াাটি পূফ য াড়ায   যাস্তা 6 0     াদদদযয  নভর ভানন  তরা ৩.৫ ন নভ             

79 চালুয়াাটি ঈিয াড়ায   যাস্তা 6 0    ভাবুফ রভাোয ফানড় রফনুয পুকুয ০.৫ ন নভ             

80 চালুয়াাটি পূফ য াড়ায   যাস্তা 6 0    নচ নফরানন দ্যাযা ১ ন নভ             

81 চালুয়াাটি দনক্ষণ রভাো াড়ায   যাস্তা 6 0    অজগয রভাোয ফানড় ফাদয  যদায 

এয পুকুয 

১ ন নভ             

82 চালুয়াাটি পন য াড়ায   যাস্তা 6 0    নরং অআয়ুফ অরীয 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             

83 চালুয়াাটি নিভাড়ায  দপাদায াড়ায  যাস্তা 6 0    াভছুয গাদায এয পুকুয যঈপ এয ফানড়য 

রভাড় 

১ ন নভ             

84 যদায াড়ায যাস্তা 7 0    ভনজফ এয রদা ান  াদদদযয রদা ান ১০০০ ফুট             

85 গাজী াড়ায যাস্তা 7 0    অনজদজয এয রদা ান রভাাযদপয নড ২০০ ফুট             

86 দপাদায াড়ায যাস্তা 7 0    সুজদনয এয রদা ান খাদর  

দপাদাদযয ফানড় 

৫০০ ফুট             



  

াতা-35 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনজআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

87 দপাদায াড়ায যাস্তা 7 0    জনরদরয ফানড় অভজাদ 

রভাড়দরয ফানড় 

৫০০ ফুট             

88 যদায াড়ায যাস্তা 7 0    ারাদভয ফানড় অব্দুর াআদয়য 

ফানড় 

৫০০ ফুট             

89 রখাদ্য পন য যাস্তা 7 0    রখাদ্য পন য  যাস্তা ১.৫ ন নভ             

90 দপাদায াড়ায যাস্তা 7 0    খাদরদ য ফানড় ানরদভয ফানড় ৬০০ ফুট             

91 রভাড়র াড়ায যাস্তা 7 0    অভজাদ রভাড়দরয ফানড় নফর ১৪০০ ফুট             

92 নফদরয াড়ায যাস্তা 7 0    ানরদভয ফানড় নফর ১০০০ ফুট             

93 রখ াড়ায যাস্তা 7 0    রভাাযদপয নড াআদয়য ফানড় ২ ন নভ             

94 পূফ য াড়ায যাস্তা 7 0    রনতদপয ফানড় াআদয়য ফানড় ১৮০০ ফুট             

95 যদায াড়ায যাস্তা 7 0    যনদদয ফানড় ভনজফ এয ফানড় ৬০০ ফুট             

96 খাঁ াড়া  যাস্তা 8 0    পুণ্যয রদা ান ভনজদ ১১০০ ফুট             

97 যদায াড়া  যাস্তা 8 0    যাজনভদনয ফানড় জব্বাদযয ফানড় ৫০০ ফুট             

98 যাজগঞ্জ ড়  8 0     াঈায রভাোয ফানড় রনংড়া ফাজায ৩ ন নভ             

99 যদায াড়া  যাস্তা 8 0    মুনন্সয রভাড় রনংড়া ফাজায ১.৫ ন নভ             

100 খাঁ াড়া  যাস্তা 8 0    দ য ফানড়  ারাদভয ফানড় ২ ন নভ             

101 া া াড়া  যাস্তা 8 0    রভাাযদপয নড রগৌযীপুয য ানয 

প্রাথনভ  

নফদ্যারয় 

১ ন নভ             

102  ানযগয াড়া  যাস্তা 8 0    রভাাযদপয নড াননদপয ফানড় ২ ন নভ             

103 রধাাডািা যাস্তা 8 0    পনযদদয ফানড় রভাজায ফানড় ১.৫ ন নভ             

104 রধাাডািা যাস্তা 8 0    যান দফয ফানড় াযাদনয ফানড় ৫০০ ফুট             

105 রধাাডািা যাস্তা 8 0    অবুদরয জনভ যান দফয ফানড় ১ ন নভ             

106 রধাাডািা যাস্তা 8 0    অনাদযয ফানড় ারাদভয ফানড় ১০০০ ফুট             

107 রধাাডািা যাস্তা 8 0    াদদভয ফানড় গফুদযয ফানড় ১০০০ ফুট             

108 রধাাডািা যাস্তা 8 0    ানপদজয ফানড় ভনপদজয ফানড় ১২০০ ফুট             

109 রধাাডািা যাস্তা 8 0    খনরদরয ফানড় ওনফয ফানড় ৫০০ ফুট             

110 রধাাডািা যাস্তা 8 0    নওয়াদফয ফানড় ফজলুয ফানড় ৫০০ ফুট             

111 রধাাডািা যাস্তা 8 0     াদদভয ফানড় ভাদরদ য ফানড় ৫০০ ফুট             

112 যদায াড়া  যাস্তা 8 0    া ায ফানড় অনরদপয ফানড় ১ ন নভ             

113 খাঁ াড়া  যাস্তা 8 0    ানরদভয ফানড় লুতপদযয ফানড় ৩ ন নভ             

114 খাঁ াড়া  যাস্তা 8 0    খাঁ াড়া ইদগাহ্  অনতয়াদযয ফানড় ১২০০ ফুট             

115 যদায াড়া  যাস্তা 8 0    নানদভয ফানড় মুনন্সয রভাড় ১.৫ ন নভ             

116 যদায াড়া  যাস্তা 8 0    নুদযান ফানড় নযতুদোয ফানড় ৮০০ ফুট             

117 যদায াড়া  যাস্তা 8 0    ননফফ ফানড় নযফুদরয ফানড় ১ ন নভ             

118 যদায াড়া  যাস্তা 8 0    মূল্যয ফানড় জয়দদদফয ফানড় ৮০০ ফুট             

119 যদায াড়া  যাস্তা 8 0    যনপদ য ফানড় র াভদরয ফানড় ১৫০০ ফুট             

120  ভ য ায াড়া  যাস্তা 8 0    যান দফয ফানড় আরাদভয ফানড় ২ ন নভ             



  

াতা-36 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
  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 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনজআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

121 খাঁ াড়া  যাস্তা 8 0    াভাদদয ফানড় অভদজদদয 

রদা ান 

৮০০ ফুট             

122 খাঁ াড়া  যাস্তা 8 0    ফাাদযয  ফানড় নুদযান ফানড় ৭০০ ফুট             

123 ফাজায যাস্তা 8 0    ফাজায   ফানড় এনতভখানা ৩০০ফুট             

124 নফো াড়া  যাস্তা 8 0    অবুদরয  ফানড়  াদদভয ফানড় ১ ন নভ             

125 খাঁ াড়া  যাস্তা 8 0    রদরদখারা জব্বাদযয ফানড় ৮০০ ফুট             

126 যদায াড়া  যাস্তা 8 0     াদদদযয  ফানড় যাজ্জাদ য ফানড় ১ ন নভ             

127  ানযগয াড়া  যাস্তা 8 0    অদৈীদনয  ফানড় ফজদরয ফানড় ১.৫ ন নভ             

128 খাঁ াড়া  যাস্তা 8 0    যান দফয  ফানড় ান দভয ফানড় ৯০০ ফুট             

129 পন য াড়া  যাস্তা 8 0    ৈীদনয  ফানড় ওনফয ফানড় ১ ন নভ             

130 রপল াড়া  যাস্তা 8 0    ভনজদ অনরদভয ফানড় ১ ন নভ             

131 রনংড়া ফাজায রযাড 9 0    স্কুর অপতাদফয ফানড় ১.৫ ন নভ             

132 রগৌযীপুয রযাড 9 0    রগৌনয ভ য ায ফানড় ব্রীজ ১.২ ন নভ             

133 স্কুর রযাড 9 0    অনাদযয ফানড় স্কুর ৭০০ ফুট             

134 নড টিওদভর রযাড 9 0    ান ভ ভদায ফানড় নড ২ ন নভ             

135 যাজ্জাদ য ফানড় রযাড 9 0     ারাদভয ফানড় যাজ্জাদ য ফানড় ৯০০ ফুট             

136 আব্রানদভয ফানড় রযাড 9 0    আব্রানদভয ফানড় অবুদরয ফানড় ৭০০ ফুট             

137 ানপদজয ফানড় রযাড 9 0    ভনয ফানড় ানপদজয ফানড় ২৫০ ফুট             

138 ভনজদ রযাড 9 0    রভাদরদভয ফানড় ভনজদ ০.৫ ন নভ             

139 যাজ্জাদ য ফানড় রযাড 9 0    যাজ্জাদ য ফানড় অাদদয ফানড় ১ ন নভ             

140 যাজ্জাদ য ফানড় রযাড 9 0    অাদদয ফানড় অবুদরয ফানড় ২ ন নভ             

141 নভর রযাড 9 0    পজলুয নভর লুতপদযয ফানড় ১০০০ ফুট             

142 নড টিওদভর রযাড 9 0    নড পূফ যাড়া অবুদরয 

ফানড় 

১ ন নভ             

143 ানপদজয ফানড় রযাড 9 0    ভনয ফানড় রভআন রযাড ১২০০ ফুট             

144 অরী ফানড় রযাড 9 0    রভআন রযাড অরীয ফানড় ৩০০ ফুট             

 

 

 

 



  

াতা-37 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-৩ : আঈননয়ন নযলদদয (ওয়াড য নবনি ) ম্পদদয াভানজ  ভাননচত্র  



  

াতা-38 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-39 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-২ 

 

 



  

াতা-40 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-41 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-42 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-43 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-44 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-45 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-46 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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