
    

 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 
 

 

 

২ নং ররবুতরা আঈননয়ন নযলদ 

আঈননয়ন র াড- 2414777 

ঈদিরা: মদায দয, 

 রিরা: মদায। 

 

  



  

াতা-II : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

মুখফন্ধ 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

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

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

গ্রদনয তৈততা নযাদযয রক্ষদত্র নফদল র্ভনভ া ারন  যদফ।  

 

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

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

দমাগীতায িন্য অন্তনয  কৃতজ্ঞতা িানানি। 

 

ধন্যফাদাদন্ত, 

 

 

রিয়াযম্যান 

২ নং ররবুতরা আঈননয়ন নযলদ 

মদায দয, মদায।           



  

াতা-III : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

সুনিত্র

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নিনিত যণ এফং নাম্বানযং           4- 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 রযনিষ্টায         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 াভানি  ভাননিত্র    3৭- 4৬

 

 

 

 



  

াতা-4 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নিনিত যণ এফং ম্পদ নাক্ত যণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-5 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

আঈনব আঈননয়ন নযলদ বফন 

প্রানফ প্রাথনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভানফ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভাদ্রাা ভাদ্রাা বফন 

 দরি  দরি বফন 

ভনিয ভনিয 

শ্মান শ্মানঘাট 

এখা এনতভ খানা 

ইগা ইদগাহ্  ভয়দান 

রা রাস্ট নপ বফন 

আঈর্ভ আঈননয়ন র্ভনভ নপ বফন 

  আঈননয়ন স্বাস্থয ও নযফায  ল্যান র ন্দ্র 

ভা  ভাদ যট/াট/ফািায 

মাো মাত্রী োঈনী 

ভনিদ ভনিদ 

 ফযস্থান  ফযস্থান 

ন  ন নন   ন যায/ স্পট য 

ব নফনবন্ন ধযদনয য ানয বফন 

ভািায ভািায 

ব্যাং  নফনবন্ন য ানয/দফয ানয ব্যাং  

রাআদব্রযী রাআদব্রযী/াঠাগায 

ক্লাফ ক্লাফ/ংঘ/াংস্কৃনত  নযলদ/নভনত/ংস্থা 

এননিও নফনবন্ন এননিও 

ন্যান্য ন্যান্য 
 

 

 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

ভাযা ভাটিয যাস্তা (রোট ফড়  র ধযদনয) 

াআ আদটয নরং(ফানরয ঈয আট নফোদনা া া যাস্তা) 

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

ানি নি ঢারাআ নদদয় ততনয া া যাস্তা 

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

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

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

দর স্যাননটানয ল্যানিন 

পুকুয পুকুয (রোট/ফড়/য ানয/দফয ানয) 

খাাফা খার/াওড়/ফাওড় 

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

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 



  

াতা-6 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

  

র াড ম্পদদয নফফযণ 

রভনন নফনবন্ন ধযদনয মন্ত্রানত/দভনন 

রাআট রোট/ফড় রাআট ফা ফাল্ব/ নগন্যার রাআট 

রষ্টি এিরা/ভঞ্চ/দস্টি 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

নপল্টায াননয নপরটায 

ঘনড় রদওয়ার ঘনড়/ রটনফর ঘনড় 

তারা নফনবন্ন প্র ায রোট/ফড় তারা 

ন্যান্য ন্যান্য 

 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

রভনন নফনবন্ন ধযদনয মন্ত্রানত/দভনন 

রাআট রোট/ফড় রাআট ফা ফাল্ব/ নগন্যার রাআট 

রষ্টি এিরা/ভঞ্চ/দস্টি 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

নপল্টায াননয নপরটায 

ঘনড় রদওয়ার ঘনড়/ রটনফর ঘনড় 

তারা নফনবন্ন প্র ায রোট/ফড় তারা 

ন্যান্য ন্যান্য 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

রটনফর রটনফর (রোট/ফড়/ নম্পঈটায যাখায রটনফর) 

রিয়ায রিয়ায (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/দস্টনফরাআিায 

পদটা ন পদটা নয়ায/পদটাষ্টযাট রভনন 

টিনব রটনরনবন 

িনর টিনব ফক্স/িনর 

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

টাআদভ টাআ রভনন 

প্রদিক্টয ভানল্টনভনডয়া প্রদিক্টয/নিন 

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

নিি রযনিিাদযটয 

রিনায তফদ্যযনত  রিনাদযটয 

ফাআা ফাআাআদ র 

ততিত্র  া/ননযি/দপ্লট/নড/িগ/গ্লা/ভগ/ফারতী  ন্যান্য 

িনভ আঈন'য িনভয তথ্য 

বফন আঈন বফন তথ্য 

খাট খাট ফা নফনবন্ন ধযদনয  াদঠয অফাফত্র 

াম্প ানন রতারায ভটয 

ট্াং  াননয ট্াং  

রৌযনফ রৌযনফদ্যযৎ প্যাদনর 

ব্যাটানয ব্যাটানয (দোট/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 19 

এনতভ খানা 2 

 ফযস্থান 4 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় 12 

রাস্ট নপ 1 

র্ভনভ নপ 1 

ভনিয 4 

ভনিদ 34 

ভাদ্রাা 5 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 6 

ভাদ যট 5 

মাত্রী োঈনী 2 

শ্মানঘাট 3 

ংঘ 2 

স্বাস্থয র ন্দ্র 1 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ ৩৩১০ 

গবীয নরকূ 27 

পুকুয 1 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৩০৭২ 

 

 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা 10 

 ারবাট য 2 

া া যাস্তা 13 

ব্রীি 2 

ভাটিয যাস্তা 72 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 15 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

ন্যান্য 1 

অরভাযী 6 

 নম্পঈটায 8 

 নম্পঈটায এদক্সনযি 1 

 যাদভযা 1 

রিয়ায 103 

িনভ 1 

টাআ রভনন 1 

রটনফর 11 

প্রদিক্টয 1 

নপ্রন্টায 1 

াননয াম্প 1 

পদটাষ্টযাট রভনন 1 

পযান 8 

ব্যাটানয 1 

নফদ্যযৎ যফযাদয ঈ যণ 1 

রফাড য 3 

স্ক্যানায রভনন 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 আঈননয়ন নযলদ বফন। ১ তরা বফন ১ টি , রুভ ১২ টি 1 2004 1 আঈনব ০12004০1 

িনভ িনভ নযভান ৯২ তাং ০ 1973 121 িনভ ০০1973০121 

 

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

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

ন্যান্য স্টযারায রভনন ০ 2009 1 ন্যান্য ০০2009০1 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী ০ 2007 2 অরভা ০০2007০2 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী ০ 2007 3 অরভা ০০2007০3 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী ০ 2007 4 অরভা ০০2007০4 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী ০ 2007 5 অরভা ০০2007০5 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী ০ 2007 6 অরভা ০০2007০6 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী (টনফ) ০ 2007 7 অরভা ০০2007০7 

াননয াম্প াননয াম্প ০ 2007 136 াম্প ০০2007০136 

পযান স্টযান্ড পযান ০ 2007 137 পযান ০০2007০137 

পযান ননরং পযান ০ 2007 138 পযান ০০2007০138 

পযান ননরং পযান ০ 2007 139 পযান ০০2007০139 

পযান ননরং পযান ০ 2007 140 পযান ০০2007০140 

পযান ননরং পযান ০ 2007 141 পযান ০০2007০141 

পযান ননরং পযান ০ 2007 142 পযান ০০2007০142 

পযান ননরং পযান ০ 2007 143 পযান ০০2007০143 

পযান ননরং পযান ০ 2007 144 পযান ০০2007০144 

ব্যাটানয ব্যাটানয ০ 2007 146 ব্যাটানয ০০2007০146 

নফদ্যযৎ যফযাদয 

ঈ যণ 
অআ ন এ ০ 2007 147 নফদ্যযৎঈ ০০2007০147 

রফাড য ব্লা  রফাড য  াদঠয ০ 2001 148 রফাড য ০০2001০148 

রফাড য ব্লা  রফাড য  ষ্টীদরয ০ 0 149 রফাড য ০০0০149 

রফাড য রনাটি রফাড য ০ 0 150 রফাড য ০০0০150 

রস্টি রস্টি ০ 2009 151 রষ্টি ০০2009০151 

ররপ বু  ররপ  াদঠয ০ 2007 153 ররপ ০০2007০153 

ররপ বু  ররপ  াদঠয ০ 2007 154 ররপ ০০2007০154 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রটনফর 

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

রটনফর রটনফর ( নপাদযন্স) ০ 2007 123 রটনফর ০০2007০123 

রটনফর রটনফর ( নপাদযন্স) ০ 2007 124 রটনফর ০০2007০124 

রটনফর রটনফর (এনক্সন ঈটিব) ০ 0 125 রটনফর ০০0০125 

রটনফর রটনফর (এনক্সন ঈটিব) ০ 0 126 রটনফর ০০0০126 

রটনফর রটনফর (এনক্সন ঈটিব) ০ 0 127 রটনফর ০০0০127 

রটনফর রটনফর (এনক্সন ঈটিব) ০ 0 128 রটনফর ০০0০128 



  

াতা-9 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

রটনফর রটনফর রোট ০ 0 129 রটনফর ০০0০129 

রটনফর রটনফর রোট ০ 0 130 রটনফর ০০0০130 

রটনফর রটনফর রোট ০ 0 131 রটনফর ০০0০131 

রটনফর রটনফর রোট ০ 0 132 রটনফর ০০0০132 

রটনফর  নম্পঈটায রটনফর ০ 2011 133 রটনফর ০০2011০133 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রিয়ায  

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

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 18 রিয়ায ০০0০18 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 19 রিয়ায ০০0০19 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 20 রিয়ায ০০0০20 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 21 রিয়ায ০০0০21 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 22 রিয়ায ০০0০22 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 23 রিয়ায ০০0০23 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 24 রিয়ায ০০0০24 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 25 রিয়ায ০০0০25 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 26 রিয়ায ০০0০26 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায ০ 0 27 রিয়ায ০০0০27 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায ০ 0 28 রিয়ায ০০0০28 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায ০ 0 29 রিয়ায ০০0০29 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায ০ 0 30 রিয়ায ০০0০30 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায ০ 0 31 রিয়ায ০০0০31 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায ০ 0 32 রিয়ায ০০0০32 

রিয়ায রোট  াদঠয রিয়ায ০ 0 33 রিয়ায ০০0০33 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 34 রিয়ায ০০0০34 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 35 রিয়ায ০০0০35 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 36 রিয়ায ০০0০36 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 37 রিয়ায ০০0০37 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 38 রিয়ায ০০0০38 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 39 রিয়ায ০০0০39 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 40 রিয়ায ০০0০40 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 41 রিয়ায ০০0০41 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 42 রিয়ায ০০0০42 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 43 রিয়ায ০০0০43 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 44 রিয়ায ০০0০44 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 45 রিয়ায ০০0০45 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 46 রিয়ায ০০0০46 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 47 রিয়ায ০০0০47 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 48 রিয়ায ০০0০48 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 49 রিয়ায ০০0০49 



  

াতা-10 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 50 রিয়ায ০০0০50 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 51 রিয়ায ০০0০51 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 52 রিয়ায ০০0০52 

রিয়ায  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 53 রিয়ায ০০0০53 

রিয়ায রিয়ায  াদঠয াতরওয়ারা ০ 0 54 রিয়ায ০০0০54 

রিয়ায রিয়ায  াদঠয াতরওয়ারা ০ 0 55 রিয়ায ০০0০55 

রিয়ায রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011 56 রিয়ায ০০2011০56 

রিয়ায রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011 57 রিয়ায ০০2011০57 

রিয়ায রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011 58 রিয়ায ০০2011০58 

রিয়ায রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011 59 রিয়ায ০০2011০59 

রিয়ায রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011 60 রিয়ায ০০2011০60 

রিয়ায রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011 61 রিয়ায ০০2011০61 

রিয়ায রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011 62 রিয়ায ০০2011০62 

রিয়ায রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011 63 রিয়ায ০০2011০63 

রিয়ায রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011 64 রিয়ায ০০2011০64 

রিয়ায প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0 65 রিয়ায ০০0০65 

রিয়ায প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0 66 রিয়ায ০০0০66 

রিয়ায প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0 67 রিয়ায ০০0০67 

রিয়ায প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0 68 রিয়ায ০০0০68 

রিয়ায প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0 69 রিয়ায ০০0০69 

রিয়ায প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0 70 রিয়ায ০০0০70 

রিয়ায প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0 71 রিয়ায ০০0০71 

রিয়ায প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0 72 রিয়ায ০০0০72 

রিয়ায প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0 73 রিয়ায ০০0০73 

রিয়ায রিয়ায প্লানস্ট  ০ 0 74 রিয়ায ০০0০74 

রিয়ায রিয়ায নযবরনফং ০ 0 75 রিয়ায ০০0০75 

রিয়ায রিয়ায নযবরনফং ০ 0 76 রিয়ায ০০0০76 

রিয়ায নযফরনফং রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0 77 রিয়ায ০০0০77 

রিয়ায রিয়ায নযবরনফং ০ 0 78 রিয়ায ০০0০78 

রিয়ায রিয়ায নযবরনফং ০ 0 79 রিয়ায ০০0০79 

রিয়ায রিয়ায নযবরনফং ০ 0 80 রিয়ায ০০0০80 

রিয়ায রিয়ায নযবরনফং ০ 0 81 রিয়ায ০০0০81 

রিয়ায রিয়ায নযবরনফং ০ 0 82 রিয়ায ০০0০82 

রিয়ায রিয়ায নযবরনফং ০ 0 83 রিয়ায ০০0০83 

রিয়ায রিয়ায নযবরনফং ০ 0 84 রিয়ায ০০0০84 

রিয়ায রিয়ায নযবরনফং ০ 0 85 রিয়ায ০০0০85 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 86 রিয়ায ০০0০86 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 87 রিয়ায ০০0০87 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 88 রিয়ায ০০0০88 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 89 রিয়ায ০০0০89 



  

াতা-11 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 90 রিয়ায ০০0০90 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 91 রিয়ায ০০0০91 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 92 রিয়ায ০০0০92 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 93 রিয়ায ০০0০93 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 94 রিয়ায ০০0০94 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 95 রিয়ায ০০0০95 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 96 রিয়ায ০০0০96 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 97 রিয়ায ০০0০97 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 98 রিয়ায ০০0০98 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 99 রিয়ায ০০0০99 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 100 রিয়ায ০০0০100 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 101 রিয়ায ০০0০101 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 102 রিয়ায ০০0০102 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 103 রিয়ায ০০0০103 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 104 রিয়ায ০০0০104 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 105 রিয়ায ০০0০105 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 106 রিয়ায ০০0০106 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 107 রিয়ায ০০0০107 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 108 রিয়ায ০০0০108 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 109 রিয়ায ০০0০109 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 110 রিয়ায ০০0০110 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 111 রিয়ায ০০0০111 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 112 রিয়ায ০০0০112 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 113 রিয়ায ০০0০113 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 114 রিয়ায ০০0০114 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 115 রিয়ায ০০0০115 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 116 রিয়ায ০০0০116 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 117 রিয়ায ০০0০117 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 118 রিয়ায ০০0০118 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 119 রিয়ায ০০0০119 

রিয়ায রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0 120 রিয়ায ০০0০120 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: পযান 

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

পযান স্টযান্ড পযান ০ 2007 137 পযান ০০2007০137 

পযান ননরং পযান ০ 2007 138 পযান ০০2007০138 

পযান ননরং পযান ০ 2007 139 পযান ০০2007০139 

পযান ননরং পযান ০ 2007 140 পযান ০০2007০140 

পযান ননরং পযান ০ 2007 141 পযান ০০2007০141 

পযান ননরং পযান ০ 2007 142 পযান ০০2007০142 



  

া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 

পযান ননরং পযান ০ 2007 143 পযান ০০2007০143 

পযান ননরং পযান ০ 2007 144 পযান ০০2007০144 

 

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

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

 যাদভযা  যাদভযা ০ 2011 9  যাদভযা ০০2011০9 

টাআ রভনন টাআ রভনন ০ 2007 122 টাআদভ ০০2007০122 

নপ্রন্টায  নম্পঈটায নপ্রন্টায ০ 2011 134 নপ্রন্টায ০০2011০134 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয Vibitad ০ 2011 135 প্রদিক্টয ০০2011০135 

পদটাষ্টযাট রভনন পদটাস্টযাট রভনন CANON IRI024 ০ 2011 145 পদটা ন ০০2011০145 

স্ক্যানায রভনন স্ক্যাননং রভনন ০ 2011 152 স্ক্যান ০০2011০152 

 

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

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

 নম্পঈটায এদক্সনযি আঈ ন এ ০ 2011 8 আস্টযানফ ০০2011০8 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায (ন ন আঈ) SAMSUNG ০ 0 10  ভ ০০0০10 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায (ন ন আঈ) SAMSUNG ০ 0 11  ভ ০০0০11 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায ন  রফাড য ০ 2011 12  ভ ০০2011০12 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায ভাঈ ০ 2011 13  ভ ০০2011০13 

 নম্পঈটায রডক্সট  নম্পঈটায SAMSUNG 1200:1 ০ 2007 14  ভ ০০2007০14 

 নম্পঈটায রডক্সট  নম্পঈটায SAMSUNG 1200:1 ০ 2011 15  ভ ০০2011০15 

 নম্পঈটায ল্যাট SAMSUNG ০ 2011 16  ভ ০০2011০16 

 নম্পঈটায ভদডভ ০ 2010 17  ভ ০০2010০17 

 

 

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 

র্ভনভ নপ ররবুতরা ফািায আঈননয়ন র্ভনভ নপ 1 1948 2 আঈর্ভ ০11948০2 

এনতভ খানা ররবুতরা খাজুযা এনতভ খানা 2 1974 21 এখা ০21974০21 

মাত্রী োঈনী রততুরতরা ফািায ঈদিরা নযলদ মাত্রী োঈনী 2 0 23 মাো ০20০23 

রাস্ট নপ ররবুতরা রাস্ট নপ 2 0 24 রা ০20০24 

স্বাস্থয র ন্দ্র আঈননয়ন নযলদ নযফায  ল্যান র ন্দ্র। ১ তরা বফন ২ টি, রুভ ৬ টি 2 1882 25   ০21882০25 

ংঘ ররবুতরা দনক্ষণ াড়া অনায নফনডন ক্লাফ। রুভ ২ টি। 3 1992 35 ক্লাফ ০31992০35 

মাত্রী োঈনী গদযপুয ফাস্টযান্ড  মাত্রী োঈনী 6 1992 61 মাো ০61992০61 

এনতভ খানা অিভতপুয আরাভী ভাি  ল্যাণ এনতভখানা। ২ তরা বফন ১ টি, রুভ ৪ টি। 8 0 81 এখা ০80০81 

ংঘ ভাি  ল্যাণ নভনত 2 1974 102 ক্লাফ ০21974০102 

 

 

 

 

 



  

াতা-13 : 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 অগ্রাআর প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 1 1994 7 প্রানফ ০11994০7 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় বফানীপুয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 1 1994 8 প্রানফ ০11994০8 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ররবুতরা  প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি , রুভ ৫ টি 1 1948 9 প্রানফ ০11948০9 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফীয নাযায়নপুয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৭ টি 4 1942 41 প্রানফ ০41942০41 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফুরফানড় য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় 4 1962 42 প্রানফ ০41962০42 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় র াদানরয়া প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি, রুভ ৮ টি 5 0 49 প্রানফ ০50০49 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় গদযপুয  য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৭ টি 6 1946 62 প্রানফ ০61946০62 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় টি.দ .দি য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 6 1956 63 প্রানফ ০61956০63 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় এনাদয়তপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 7 1948 72 প্রানফ ০71948০72 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় াআতার ডািা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৭ টি 7 1963 73 প্রানফ ০71963০73 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় অিাআর রাতা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় 8 0 83 প্রানফ ০80০83 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় যাপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় 9 0 96 প্রানফ ০90০96 

 

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 ররবুতরা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 1 1948 11 ভানফ ০11948০11 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ফুরফানড় ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৮ টি 4 1948 43 ভানফ ০41948০43 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় র াদানরয়া ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 5 0 51 ভানফ ০50০51 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় খাজুযা এভ,এন নভত্র ফহুমুখী ঈচ্চ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ৪  টি, রুভ ১৬ টি 6 1943 64 ভানফ ০61943০64 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় অিাআর রাতা এ.নড.ন াআস্কুর 8 0 85 ভানফ ০80০85 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় এ. নড . ন অিাআর রাতা য াযী াআস্কুর 9 0 97 ভানফ ০90০97 

 

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 র াদানরয়া ানপনিয়া ভাদ্রাা 5 0 52 ভাদ্রাা ০50০52 

ভাদ্রাা র াদানরয়া পূফ যাড়া ানপনিয়া ভাদ্রাা 5 0 53 ভাদ্রাা ০50০53 

ভাদ্রাা এনাদয়তপুয এফতানদয়া ভাদ্রাা 7 2003 74 ভাদ্রাা ০72003০74 

ভাদ্রাা অিভতপুয এফতানদয়া ভাদ্রাা। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 8 0 86 ভাদ্রাা ০80০86 

ভাদ্রাা দদরন নগয দানখর ভাদ্রাা। বফন ১ টি, রুভ ১০ টি 8 0 87 ভাদ্রাা ০80০87 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয় (ভনিদ) 

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

ভনিদ অগ্রাআর ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ 1 1965 13 ভনিদ ০11965০13 

ভনিদ অগ্রাআর  পূফ যাড়া  িাদভ ভনিদ 1 2000 14 ভনিদ ০12000০14 

ভনিদ বফানীপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ 1 1948 15 ভনিদ ০11948০15 

ভনিদ বফানীপুয ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ 1 2005 16 ভনিদ ০12005০16 

ভনিদ ররবুতরা ফািায িাদভ ভনিদ 1 1952 17 ভনিদ ০11952০17 

ভনিদ ররবুতরা রভাোাড়া িাদভ ভনিদ 1 1960 18 ভনিদ ০11960০18 



  

াতা-14 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভনিদ খাজুযা এনতভ খানা ানপনিয়া ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ 2 0 29 ভনিদ ০20০29 

ভনিদ রততুরতরা পূফ যাড়া  িাদভ ভনিদ 2 0 30 ভনিদ ০20০30 

ভনিদ ররবুতরা দনক্ষণ াড়া িাদভ ভনিদ 3 1850 37 ভনিদ ০31850০37 

ভনিদ ররবুতরা পূফ যাড়া  ইদগাহ্  িাদভ ভনিদ 3 1995 38 ভনিদ ০31995০38 

ভনিদ ফাআতুন নুয িাদভ ভনিদ 3 1996 39 ভনিদ ০31996০39 

ভনিদ কুফাদ ভাষ্টাদযয ফানড়দত িাদভ ভনিদ 4 1942 44 ভনিদ ০41942০44 

ভনিদ ফুরফানড় ফািায  িাদভ ভনিদ 4 1952 45 ভনিদ ০41952০45 

ভনিদ ফীয নাযায়নপুয িাদভ ভনিদ 4 1948 46 ভনিদ ০41948০46 

ভনিদ র াদানরয়া  ভাদ্রাা  িাদভ ভনিদ 5 0 54 ভনিদ ০50০54 

ভনিদ র াদানরয়া ফািায  িাদভ ভনিদ 5 0 55 ভনিদ ০50০55 

ভনিদ র াদানরয়া পূফ যাড়া  িাদভ ভনিদ 5 0 56 ভনিদ ০50০56 

ভনিদ খাজুযা ফাস্টযান্ড িাদভ ভনিদ। ২ তরা 6 1932 65 ভনিদ ০61932০65 

ভনিদ গদযপুয কুরাড়া িাদভ ভনিদ 6 1982 66 ভনিদ ০61982০66 

ভনিদ গদযপুয দনক্ষণ াড়া িাদভ ভনিদ 6 1972 67 ভনিদ ০61972০67 

ভনিদ রতিদযার পূফ যাড়া  িাদভ ভনিদ 6 1989 68 ভনিদ ০61989০68 

ভনিদ রতিদযার দনক্ষণ াড়া িাদভ ভনিদ 6 1995 69 ভনিদ ০61995০69 

ভনিদ রঘাফড়া িাদভ ভনিদ 7 0 76 ভনিদ ০70০76 

ভনিদ এনাদয়তপুয িাদভ ভনিদ 7 0 77 ভনিদ ০70০77 

ভনিদ াআতার ডািা িাদভ ভনিদ 7 0 78 ভনিদ ০70০78 

ভনিদ অিভতপুয িাদভ ভনিদ 8 0 88 ভনিদ ০80০88 

ভনিদ অিভতপুয িাদভ ভনিদ 8 0 89 ভনিদ ০80০89 

ভনিদ দদরন নগয িাদভ ভনিদ 8 0 90 ভনিদ ০80০90 

ভনিদ দদরন নগয নিভাড়া িাদভ ভনিদ 8 0 91 ভনিদ ০80০91 

ভনিদ অিাআর রাতা িাদভ ভনিদ 8 0 92 ভনিদ ০80০92 

ভনিদ অিাআর রাতা পূফ যাড়া  িাদভ ভনিদ 9 0 98 ভনিদ ০90০98 

ভনিদ যানপুয নিভাড়া িাদভ ভনিদ 9 0 99 ভনিদ ০90০99 

ভনিদ যানপুয পূফ যাড়া  িাদভ ভনিদ 9 0 100 ভনিদ ০90০100 

ভনিদ অিাআর রাতা নিভাড়া িাদভ ভনিদ 9 0 101 ভনিদ ০90০101 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয় (ভনিয) 

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

ভনিয অগ্রাআর রভারাড়া াফ যিনীন পুিা ভনিয। রুভ ১০ টি 1 2000 12 ভনিয ০12000০12 

ভনিয িয়ন্তী ংঘ ররবুতরা খাজুযা রতিদযার  গদযপুয াফ যিনীন পুিা ভনিয প্রা নেত পুিা ভনিয 2 1960 28 ভনিয ০21960০28 

ভনিয ররবুতরা তফনদ  ভনিয রঘালাড়া 3 1834 36 ভনিয ০31834০36 

ভনিয রঘাফড়া  ারীভনিয 7 2004 75 ভনিয ০72004০75 

 

 

 

 

 



  

াতা-15 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ইদগা 

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

ইদগা অগ্রাআর নন াযীাড়া ইদগা ভাঠ 1 2003 3 ইগা ০12003০3 

ইদগা অগ্রাআর পূফ যাড়া  ইদগা ভাঠ 1 2005 4 ইগা ০12005০4 

ইদগা বফানীপুয ইদগা ভাঠ 1 1975 5 ইগা ০11975০5 

ইদগা ররবুতরা ফািায ইদগা ভাঠ 1 1970 6 ইগা ০11970০6 

ইদগা খাজুযা ররবুতরা এনতভ খানা ইদগা  2 0 20 ইগা ০20০20 

ইদগা নফাাড়া ইদগা  ভয়দান 3 0 32 ইগা ০30০32 

ইদগা ফীয নাযায়নপুয  ইদগা  ভয়দান 4 1998 40 ইগা ০41998০40 

ইদগা র াদানরয়া ইদগা  ভয়দান 5 0 47 ইগা ০50০47 

ইদগা রতিরুর ইদগা  ভয়দান 5 0 48 ইগা ০50০48 

ইদগা গদযপুয স্টযান্ড ভনিদ ংরগ্ন ইদগা  ভয়দান 6 1942 57 ইগা ০61942০57 

ইদগা গদযপুয স্কুর ভাঠ ভনিদ ংরগ্ন ইদগা  ভয়দান 6 1945 58 ইগা ০61945০58 

ইদগা রতিদযার টি . র  . রি .স্কুদরয নিভ াদ ইদগা  6 1982 59 ইগা ০61982০59 

ইদগা রতিদযার দনক্ষণ াড়া ভািায তরা  ইদগা  6 1952 60 ইগা ০61952০60 

ইদগা রঘাফড়া ইদগা  ভয়দান 7 0 71 ইগা ০70০71 

ইদগা অিভতপুয ইদগা  ভয়দান 8 0 79 ইগা ০80০79 

ইদগা দদরন নগয ইদগা  ভয়দান 8 0 80 ইগা ০80০80 

ইদগা অিাআর রাতা ইদগা  ভয়দান 9 0 93 ইগা ০90০93 

ইদগা যানপুয ইদগা  ভয়দান 9 0 94 ইগা ০90০94 

ইদগা ফাদরশ্বয ইদগা  ভয়দান 9 0 95 ইগা ০90০95 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ:  শ্মান 

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

শ্মানঘাট অগ্রাআর শ্মান ঘাট 1 1885 19 শ্মান ০11885০19 

শ্মানঘাট খাজুযা  ানরতরা  শ্মান ঘাট 2 0 31 শ্মান ০20০31 

শ্মানঘাট রতিদযার শ্মান ঘাট 6 0 70 শ্মান ০60০70 

 

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 ররবুতরা ফািায 1 1945 10 ভা  ০11945০10 

ভাদ যট ররবুতরা ফািায 2 0 26 ভা  ০20০26 

ভাদ যট খাজুযা রততুরতরা ফািায 2 0 27 ভা  ০20০27 

ভাদ যট র াদানরয়া ফািায 5 0 50 ভা  ০50০50 

ভাদ যট অিাআর রাতা ফািায 8 0 84 ভা  ০80০84 

 

 

 

 



  

াতা-16 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ:  ফযস্থান/ভািায 

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

 ফযস্থান খাজুযা নিত্রা নদীয াদড় য াযী  ফযস্থান 2 0 22  ফযস্থান ০20০22 

 ফযস্থান দনক্ষণ াড়া িাদভ ভনিদ ংরগ্ন  ফযস্থান 3 1850 33  ফযস্থান ০31850০33 

 ফযস্থান দনক্ষণ াড়া, খা াড়া  ফযস্থান। 3 1890 34  ফযস্থান ০31890০34 

 ফযস্থান অিভতপুয য াযী  ফযস্থান। 8 0 82  ফযস্থান ০80০82 

 

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

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

গবীয নরকূ ১ নং ওয়াদড য ৩০০ টি গবীয নরকূ অদে 1 0 1 গন ০10০1 

গবীয নরকূ কৃষ্ণ ডাঃ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2009 2 গন ০12009০2 

গবীয নরকূ াযায়ন িন্দ্র নফশ্বা এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2009 3 গন ০12009০3 

গবীয নরকূ তদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2010 4 গন ০12010০4 

গবীয নরকূ যনদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2004 5 গন ০12004০5 

গবীয নরকূ ২ নং ওয়াদড য প্রায় ৫৫০ টি গবীয নরকূ অদে 2 0 7 গন ০20০7 

গবীয নরকূ খাজুযা ফাদর রঘাল এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2010 8 গন ০22010০8 

গবীয নরকূ ররবুতরা িাািীদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 9 গন ০22013০9 

গবীয নরকূ ররবুতরা দও াড়া রগৌতদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 10 গন ০22012০10 

গবীয নরকূ ররবুতরা দও াড়া রুদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 11 গন ০22012০11 

গবীয নরকূ ররবুতরা দও াড়া ননতাআ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 12 গন ০22012০12 

গবীয নরকূ খাজুযা ঈিয াড়া রভা দরদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 13 গন ০22012০13 

গবীয নরকূ খাজুযা ঈিয াড়া রভাঃ এ অরদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 0 14 গন ০20০14 

গবীয নরকূ ৩ নং ওয়াদড য ২৫০ টি গবীয নরকূ অদে 3 0 16 গন ০30০16 

গবীয নরকূ  ারীদ রঘাদলয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2010 17 গন ০32010০17 

গবীয নরকূ স্বন কুভায রঘাদলয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 18 গন ০32012০18 

গবীয নরকূ দ্যগ যাদ রঘাদলয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2013 19 গন ০32013০19 

গবীয নরকূ ানরভ নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 20 গন ০32012০20 

গবীয নরকূ িব্বায অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 21 গন ০32011০21 

গবীয নরকূ যনপকুর আরাভ নান্টুয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 22 গন ০32011০22 

গবীয নরকূ অআনুনদ্দন রদখয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 23 গন ০32012০23 

গবীয নরকূ ৪ নং ওয়াদড য ৪২০ টি গবীয নরকূ অদে 4 0 25 গন ০40০25 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড য ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদে 5 0 27 গন ০50০27 

গবীয নরকূ এভদাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 0 28 গন ০50০28 

গবীয নরকূ নপয়ায রিয়াযম্যাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 0 29 গন ০50০29 

গবীয নরকূ ৬ নং ওয়াদড য ৪০০ টি গবীয নরকূ অদে 6 0 31 গন ০60০31 

গবীয নরকূ রতিরুর ধীদযন রঘাল এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 1996 32 গন ০61996০32 

গবীয নরকূ T K G য াযী স্কুদরয াদথ ১ টি গবীয নরকূ 6 2013 33 গন ০62013০33 

গবীয নরকূ ৭ নং ওয়াদড য ৩২০ টি গবীয নরকূ অদে 7 0 35 গন ০70০35 

গবীয নরকূ  ারাভ রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2003 36 গন ০72003০36 



  

া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 

গবীয নরকূ াদদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2011 37 গন ০72011০37 

গবীয নরকূ ৮ নং ওয়াদড য ৪০০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0 40 গন ০80০40 

গবীয নরকূ যানপুয রযাদড ১ টি গবীয নরকূ 8 0 41 গন ০80০41 

গবীয নরকূ ৯ নং ওয়াদড য ব্যনক্তগত বাদফ ৩২০ টি গবীয নরকূ অদে 9 0 43 গন ০90০43 

গবীয নরকূ লুৎপদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 0 44 গন ০90০44 

গবীয নরকূ রগারাভ রাদদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 0 45 গন ০90০45 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: স্যাননটাযী  ল্যানিন/টয়দরট 

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

স্যাননটাযী ল্যানিন ১ নং ওয়াদড য ২০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 1 0 6 দর ০10০6 

স্যাননটাযী ল্যানিন ২ নং ওয়াদড য ৫৮০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 2 0 15 দর ০20০15 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৩ নং ওয়াদড য ২৭০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 3 0 24 দর ০30০24 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ নং ওয়াদড য ৪৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 4 0 26 দর ০40০26 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওয়াদড য ৩৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 5 0 30 দর ০50০30 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওয়াদড য ৫০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 6 0 34 দর ০60০34 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ নং ওয়াদড য ৩১০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 7 0 39 দর ০70০39 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ নং ওয়াদড য ৪২ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 8 0 42 দর ০80০42 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওয়াদড য ব্যনক্তগত বাদফ ৩৭০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 9 0 46 দর ০90০46 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: পুকুয 

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

পুকুয াআতার ডািা য াযী পুকুয ১ টি 7 0 38 পুকুয ০70০38 

 

 

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 বফাননপুয গ্রাভ রথদ  ভাঠ ম যন্ত 1 1987 8 বফাননপুয গ্রাভ ভাঠ ভাযা ০11987০8 

ভাটিয যাস্তা অগ্রাআর ভনিদ রথদ  নুরুয ফানড় ম যন্ত 1 1987 9 অগ্রাআর ভনিদ নুরুয ফানড় ভাযা ০11987০9 

ভাটিয যাস্তা অগ্রাআর রঘালাড়া রথদ  গাং ম যন্ত 1 1987 10 অগ্রাআর রঘালাড়া গাং ভাযা ০11987০10 

ভাটিয যাস্তা ররবুতরা রভআন রযাড রথদ  অনরয়ায ভাস্টাদযয ফানড় ম যন্ত 1 1987 11 ররবুতরা রভআন রযাড অনরয়ায ভাস্টাদযয ফানড় ভাযা ০11987০11 

ভাটিয যাস্তা 
খাজুযা এনতভখানায া া যাস্তায রভাড় আদত নিত্রা নদী 

ম যন্ত 
2 0 14 

খাজুযা এনতভখানায া া যাস্তায 

রভাড় 
নিত্রা নদী ভাযা ০20০14 

ভাটিয যাস্তা 
খাজুযা যতদনয যাআ নভর আদত রগারাভ যভাদনয ফানড় 

ম যন্ত 
2 0 15 খাজুযা যতদনয যাআ নভর রগারাভ যভাদনয ফানড় ভাযা ০20০15 

ভাটিয যাস্তা 
রভাাম্মাদ অরীয ফানড় আদত বায়া াাদনয ফানড় মদায- 

ভাগুযা ভাড়  
2 0 16 রভাাম্মাদ অরীয ফানড় াাদনয ফানড় মদায- ভাগুযা ভাড়  ভাযা ০20০16 

ভাটিয যাস্তা ভাননদ য ফানড় আদত ঈিদয নিত্রা নদী ম যন্ত 2 0 17 ভাননদ য ফানড় ঈিদয নিত্রা নদী ভাযা ০20০17 



  

াতা-18 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভাটিয যাস্তা 
যওন ডাক্তাদযয ফানড় ফানড় আদত ঈিদয দরভাদনয ফানড় 

ম যন্ত 
2 0 18 যওন ডাক্তাদযয ফানড় ফানড় ঈিদয দরভাদনয ফানড় ভাযা ০20০18 

ভাটিয যাস্তা 
খাজুযা াাতার রভাড় আদত অবুর রাদদনয  ফানড় 

ম যন্ত 
2 0 19 খাজুযা াাতার রভাড় অবুর রাদদনয  ফানড় ভাযা ০20০19 

ভাটিয যাস্তা খাজুযা ভ দেদ অরীয ফানড় আদত  ানরতরা ম যন্ত 2 0 20 খাজুযা ভ দেদ অরীয ফানড়  ানরতরা ভাযা ০20০20 

ভাটিয যাস্তা 
রভানা রঘাদলয যাআ নভর দত ঈিদয ঈজ্জ্বর রঘাদলয ফানড় 

ম যন্ত 
2 0 21 রভানা রঘাদলয যাআ নভর ঈিদয ঈজ্জ্বর রঘাদলয ফানড় ভাযা ০20০21 

ভাটিয যাস্তা 
ররবুতরা ান্তদদিয ফানড় দত ঈনিয অরীয ফানড় দয় 

ররবুতরা া া যাস্তা ম যন্ত 
2 0 22 ররবুতরা ান্তদদিয ফানড় 

ঈনিয অরীয ফানড় দয় ররবুতরা া া 

যাস্তা 
ভাযা ০20০22 

ভাটিয যাস্তা 
ররবুতরা পূফ যাড়া ভনিদদয রভাড় আদত ফিলুয ফানড়য 

রল ম যন্ত 
2 0 23 ররবুতরা পূফ যাড়া ভনিদদয রভাড় ফিলুয ফানড়য রল ভাযা ০20০23 

ভাটিয যাস্তা 
রভদরটাযী নরয়া দতয ফানড়য রভাড় ার াড়া দয় অদা  

 ভ য াদযয ফানড় ম যন্ত 
2 0 24 

রভদরটাযী নরয়া দতয ফানড়য 

রভাড় ারাড়া 
অদা   ভ য াদযয ফানড় ভাযা ০20০24 

ভাটিয যাস্তা কুদন্ট ভনিদদয ফানড় আদত অনিজুর ভাস্টাদযয ফানড় ম যন্ত 2 0 25 কুদন্ট ভনিদদয ফানড় অনিজুর ভাস্টাদযয ফানড় ভাযা ০20০25 

ভাটিয যাস্তা 
নপয়াদযয ফানড়য রভাড় আদত ররবুতরা গাদয়য ফািায 

ফটতরা ম যন্ত 
2 0 26 নপয়াদযয ফানড়য রভাড় ররবুতরা গাদয়য ফািায ফটতরা ভাযা ০20০26 

ভাটিয যাস্তা 
অদা   ভ য াদযয ফানড় আদত কৃষ্ণ াদরয ফানড় বায়া 

দনক্ষণ ররবুতরা া া যাস্তা ম যন্ত 
2 0 27 অদা   ভ য াদযয ফানড় 

কৃষ্ণ াদরয ফানড় বায়া দনক্ষণ ররবুতরা 

া া যাস্তা 
ভাযা ০20০27 

ভাটিয যাস্তা 
অদা   ভ য াদযয ফানড় আদত নিদভ নভরন ভাস্টাদযয 

ফানড় ম যন্ত 
2 0 28 অদা   ভ য াদযয ফানড় নিদভ নভরন ভাস্টাদযয ফানড় ভাযা ০20০28 

ভাটিয যাস্তা খাজুযা ভনায যাআ নভর আদত নরটদনয ফানড় ম যন্ত 2 0 29 খাজুযা ভনায যাআ নভর নরটদনয ফানড় ভাযা ০20০29 

ভাটিয যাস্তা নদয রঘাদলয ফানড় রথদ  ন্তদয ফানড় ম যন্ত 3 1962 37 নদয রঘাদলয ফানড় রথদ  ন্তদয ফানড় ভাযা ০31962০37 

ভাটিয যাস্তা সুননদরয ফানড় রথদ  ঈজ্জদরয ফানড় ম যন্ত 3 1962 38 সুননদরয ফানড় ঈজ্জদরয ফানড় ভাযা ০31962০38 

ভাটিয যাস্তা খাঁ- াড়া  ফযস্থান রথদ  অআয়ুফ খাঁয ফানড় ম যন্ত 3 1987 39 খাঁ- াড়া  ফযস্থান অআয়ুফ খাঁয ফানড় ভাযা ০31987০39 

ভাটিয যাস্তা োনারুনদ্দয ফানড় রথদ  াআদদয ফানড় ম যন্ত 3 1987 40 োনারুনদ্দয ফানড় াআদদয ফানড় ভাযা ০31987০40 

ভাটিয যাস্তা ররবুতরা গবীয নরকূ রথদ   ফুরদায াড় ম যন্ত 3 1987 41 ররবুতরা গবীয নরকূ ফুরদায াড় ভাযা ০31987০41 

ভাটিয যাস্তা 
অনায নফনডন  যাম্প রথদ  ডাক্তাদযযদগারাভ যসুদরয 

ফানড় 
3 1962 42 অনায নফনডন  যাম্প ডাক্তাদযয রগারাভ যসুদরয ফানড় ভাযা ০31962০42 

ভাটিয যাস্তা রযাদিয ফানড় রথদ  অখতাদযয ফানড়য যাস্তা 3 0 43 রযাদিয ফানড় অখতাদযয ফানড়য যাস্তা ভাযা ০30০43 

ভাটিয যাস্তা 
অনায নফনডন রথদ  নফশ্বা াড়া দয় নদ্যদরয গ্যাদযি 

ম যন্ত 
3 1962 44 অনায নফনডন নফশ্বা াড়া য়া নদ্যদরয গ্যাদযি ভাযা ০31962০44 

ভাটিয যাস্তা িাাদাদযয ফানড় রথদ  ইদগা দয় খার াড় যাস্তা ম যন্ত 3 1987 45 িাাদাদযয ফানড় ইদগা দয় খার াড় যাস্তা ভাযা ০31987০45 

ভাটিয যাস্তা রুস্তভ রভম্বাদযয ফানড় রথদ  খার াড় য়া মুন্সী াড়া ম যন্ত 3 1987 46 রুস্তভ রভম্বাদযয ফানড় খার াড় দয় মুন্সী াড়া ভাযা ০31987০46 

ভাটিয যাস্তা ফুরফানড়  ফািায রথদ  াআফুর রভম্বাদযয ফানড় 4 1987 49 ফুরফানড় ফািায াআফুর রভম্বাদযয ফানড় ভাযা ০41987০49 

ভাটিয যাস্তা ফুরফানড় রথদ  রঘালাড়া 4 1948 50 ফুরফানড় রঘালাড়া ভাযা ০41948০50 

ভাটিয যাস্তা ফুরফানড় রথদ  ফীযনাযায়ানপুয 4 1952 51 ফুরফানড় ফীযনাযায়ানপুয ভাযা ০41952০51 

ভাটিয যাস্তা ও দতয ফানড় রথদ  যায়াদনয ফানড় 5 0 54 ও দতয ফানড় যায়াদনয ফানড় ভাযা ০50০54 

ভাটিয যাস্তা যায়াদনয ফানড় রথদ  ফাাঈনদ্দন রিয়াযম্যাদনয ফানড় 5 0 55 যায়াদনয ফানড় ফাাঈনদ্দন রিয়াযম্যাদনয ফানড় ভাযা ০50০55 

ভাটিয যাস্তা রখা া ভন্ডদরয ফানড় রথদ  অরীভ রভাোয ফানড় ম যন্ত 5 0 56 রখা া ভন্ডদরয ফানড় অরীভ রভাোয ফানড় ভাযা ০50০56 

ভাটিয যাস্তা যায়াদনয ফানড় রথদ  ভনন ভাস্টাদযয ফানড় 5 0 57 যায়াদনয ফানড় ভনন ভাস্টাদযয ফানড় ভাযা ০50০57 

ভাটিয যাস্তা ও দতয  ফানড় রথদ  অনিজুর ভাস্টাদযয ফানড় 5 0 58 ও দতয  ফানড় অনিজুর ভাস্টাদযয ফানড় ভাযা ০50০58 



  

া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  যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভাটিয যাস্তা রভআন যাস্তা রথদ  ানাঈনদ্দদনয ফানড় 5 0 59 রভআন যাস্তা ানাঈনদ্দদনয ফানড় ভাযা ০50০59 

ভাটিয যাস্তা রভআন যাস্তা রথদ  াআফুর রভম্বাদযয ফানড় 5 0 60 রভআন যাস্তা াআফুর রভম্বাদযয ফানড় ভাযা ০50০60 

ভাটিয যাস্তা র াদানরয়া রভআন যাস্তা রথদ  পূফ যাড়া ভনিদ ম যন্ত 5 0 61 র াদানরয়া রভআন যাস্তা পূফ যাড়া ভনিদ ভাযা ০50০61 

ভাটিয যাস্তা র াদানরয়া ভনিদ রথদ  অনদর ভন্ডদরয ফানড় 5 0 62 র াদানরয়া ভনিদ অনদর ভন্ডদরয ফানড় ভাযা ০50০62 

ভাটিয যাস্তা র াদানরয়া পূফ য ভনিদ রথদ  রতিরুর পুকুয ম যন্ত 5 0 63 র াদানরয়া পূফ য ভনিদ রতিরুর পুকুয ভাযা ০50০63 

ভাটিয যাস্তা রতিরুর পুকুয াড় রথদ  অাদদয ফানড় 5 0 64 রতিরুর পুকুয াড় অাদদয ফানড় ভাযা ০50০64 

ভাটিয যাস্তা র াদানরয়া পূফ যাড়া ভনিদ রথদ  রতিরুর ইদগা ম যন্ত 5 0 65 র াদানরয়া পূফ যাড়া ভনিদ রতিরুর ইদগা ভাযা ০50০65 

ভাটিয যাস্তা রতিরুর ইদগা রথদ  আভদাদ্যদরয ফানড় ম যন্ত 5 0 66 রতিরুর ইদগা আভদাদ্যদরয ফানড় ভাযা ০50০66 

ভাটিয যাস্তা রেঁতুরতরা ফািায রথদ  অনযপ বাটা ম যন্ত 6 1982 72 রেঁতুরতরা ফািায অনযদপয বাটা ভাযা ০61982০72 

ভাটিয যাস্তা র াদানরয়া রথদ  অনযপ বাটা ম যন্ত 6 1987 73 র াদানরয়া অনযদপয বাটা ভাযা ০61987০73 

ভাটিয যাস্তা 
রভআন রযাড অব্দুর অনিদিয ফানড় আদত ািাদযয ফানড় 

ম যন্ত 
6 1987 74 

রভআন রযাড অব্দুর অনিদিয 

ফানড় 
ািাদযয ফানড় ভাযা ০61987০74 

ভাটিয যাস্তা নানিয অরীয ফানড় রথদ   দরি রযাড ম যন্ত 6 1962 75 নানিয অরীয ফানড়  দরি রযাড ভাযা ০61962০75 

ভাটিয যাস্তা আাদ য ফানড় আদত অননদেয ফানড় ম যন্ত 6 1982 76 আাদ য ফানড় অননদেয ফানড় ভাযা ০61982০76 

ভাটিয যাস্তা রতিরুর ভনিদ রথদ  রুহুর অনভদনয ফানড় ম যন্ত 6 1932 77 রতিরুর ভনিদ রুহুর অনভদনয ফানড় ভাযা ০61932০77 

ভাটিয যাস্তা স্বদনয ফানড় আদত অনিিায রস্ক্দযয ফানড় ম যন্ত 6 1986 78 স্বদনয ফানড় অনিিায রস্ক্দযয ফানড় ভাযা ০61986০78 

ভাটিয যাস্তা 
নতরডািা সুরতাদনয ফানড় রথদ  ারাভ ভাষ্টাদযয ফানড় 

ম যন্ত 
8 0 91 নতরডািা সুরতাদনয ফানড় ারাভ ভাষ্টাদযয ফানড় ভাযা ০80০91 

ভাটিয যাস্তা  ালুফানড় রথদ  রগারাদভয ফানড় ম যন্ত 8 0 92  ালুফানড় রগারাদভয ফানড় ভাযা ০80০92 

ভাটিয যাস্তা নদ্যদরয ফানড় রথদ  অযদিয ফানড় ম যন্ত 8 0 93 নদ্যদরয ফানড় অযদিয ফানড় ভাযা ০80০93 

ভাটিয যাস্তা ভাদর  ভাষ্টাদযয ফানড় রথদ  নদী ম যন্ত 8 0 94 ভাদর  ভাষ্টাদযয ফানড় নদী ভাযা ০80০94 

ভাটিয যাস্তা আঈনুদয ফানড় রথদ  নদী ম যন্ত 8 0 95 আঈনুদয ফানড় নদী ভাযা ০80০95 

ভাটিয যাস্তা ঈজ্জদরয ফানড় রথদ  ভাঠ ম যন্ত 8 0 96 ঈজ্জদরয ফানড় ভাঠ ভাযা ০80০96 

ভাটিয যাস্তা ননিাদভয ফানড় রথদ  ভাঠ ম যন্ত 8 0 97 ননিাদভয ফানড় ভাঠ ভাযা ০80০97 

ভাটিয যাস্তা  াওাদযয ফানড় রথদ  নপকুর রভম্বাদযয ফানড় ম যন্ত 8 0 98  াওাদযয ফানড় নপকুর রভম্বাদযয ফানড় ভাযা ০80০98 

ভাটিয যাস্তা াদদভয ফানড় রথদ  ভাঠ ম যন্ত 8 0 99 াদদভয ফানড় ভাঠ ভাযা ০80০99 

ভাটিয যাস্তা  াঠভাযা দানখর ভাদ্রাা রথদ  যানপুয রযাড ম যন্ত 8 0 100  াঠভাযা দানখর ভাদ্রাা যানপুয রযাড ভাযা ০80০100 

ভাটিয যাস্তা ারুদনয ফানড় রথদ  ভাঠ ম যন্ত 8 0 101 ারুদনয ফানড় ভাঠ ভাযা ০80০101 

ভাটিয যাস্তা ফাাদযয ফানড় রথদ  ন র ভাষ্টাদযয ফানড় ম যন্ত 8 0 102 ফাাদযয ফানড় ন র ভাষ্টাদযয ফানড় ভাযা ০80০102 

ভাটিয যাস্তা িানদ্যদরয ফানড় রথদ  যানপুয রযাড ম যন্ত 8 0 103 িানদ্যদরয ফানড় যানপুয রযাড ভাযা ০80০103 

ভাটিয যাস্তা ততয়দফয ফানড় রথদ  ফদরশ্বযপুয রখা দনয ফানড় ম যন্ত 9 0 108 ততয়দফয ফানড় ফদরশ্বযপুয রখা দনয ফানড় ভাযা ০90০108 

ভাটিয যাস্তা নিভ াড়া িাদভ ভনিদ রথদ  াননুদযয ফানড় ম যন্ত 9 0 109 নিভ াড়া িাদভ ভনিদ াননুদযয ফানড় ভাযা ০90০109 

ভাটিয যাস্তা াননুদযয ফানড় রথদ  লুতপদযয ফানড় ম যন্ত 9 0 110 াননুদযয ফানড় লুৎপদযয ফানড় ভাযা ০90০110 

ভাটিয যাস্তা লুতপদযয ফানড় রথদ  ভাদিদ মুনন্সয ফানড় ম যন্ত 9 0 111 লুতপদযয ফানড় ভাদিদ মুনন্সয ফানড় ভাযা ০90০111 

ভাটিয যাস্তা 
ভাদিদ মুনন্সয ফানড় রথদ  যানপুয য াযী প্রাথনভ  

নফদ্যারয় ম যন্ত 
9 0 112 ভাদিদ মুনন্সয ফানড় যানপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাযা ০90০112 

ভাটিয যাস্তা াননুদযয ফানড় রথদ  ফদরশ্বযপুয ইদগাহ্  ম যন্ত 9 0 113 াননুদযয ফানড় ফদরশ্বযপুয ইদগাহ্  ভাযা ০90০113 

 

 

 



  

াতা-20 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  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 ফীয নাযায়ানপুয রথদ  তনাদ ম যন্ত 4 1998 47 ফীয নাযায়ানপুয তনাদা াআ ০41998০47 

আদটয নরং যাস্তা স্কুদরয নেন রথদ  ভাআদক্রা স্টযান্ড ম যন্ত 6 1946 67 স্কুদরয নেন ভাআদক্রাফা স্টযান্ড াআ ০61946০67 

আদটয নরং যাস্তা 
অযাপ ডাক্তাদযয ফানড় রথদ  নিত্রা নদীয নব্রি 

ম যন্ত 
7 1987 79 অযাপ ডাক্তাদযয ফানড় নিত্রা নদীয নব্রি খার াআ ০71987০79 

আদটয নরং যাস্তা অব্দুর ভাদরদ য ফানড় রথদ  নদী ম যন্ত 7 1982 80 অব্দুর ভাদরদ য ফানড় নিত্রা নদী াআ ০71982০80 

আদটয নরং যাস্তা  ারাভ রভাোয ফানড় রথদ  নিত্রা নদী ম যন্ত 7 1982 81  ারাভ রভাোয ফানড় নিত্রা নদী াআ ০71982০81 

আদটয নরং যাস্তা স্কুর ভাঠ রথদ  নিত্রা নদী ম যন্ত 7 1982 82 স্কুর ভাঠ নিত্রা নদী াআ ০71982০82 

আদটয নরং যাস্তা াাদাদতয ফানড় রথদ  নিত্রা নদী ম যন্ত 7 1998 83 াাদাদতয ফানড় নিত্রা নদী াআ ০71998০83 

আদটয নরং যাস্তা রঘাফযা ভনিদ রথদ  নিত্রা নদী ম যন্ত 7 1987 84 রঘাফযা ভনিদ নিত্রা নদী াআ ০71987০84 

আদটয নরং যাস্তা 
এ.নড.ন. াআ স্কুর রথদ  পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 

ম যন্ত 
9 0 104 এ.নড.ন. াআ স্কুর পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ াআ ০90০104 

আদটয নরং যাস্তা 
বুদ গািীয ফানড় রথদ  নিভ াড়া িাদভ 

ভনিদ ম যন্ত 
9 0 105 বুদ গািীয ফানড় নিভ াড়া িাদভ ভনিদ াআ ০90০105 

 

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 ররবুতরা ফািায রথদ  নভস্স্ত্রী াড়া ম যন্ত 1 2013 5 ররবুতরা ফািায নভরী াড়া াদনফ ০12013০5 

রনযং রফাল্ড যাস্তা যনদ াদদফয ফানড় রথদ  নযলদ ম যন্ত 1 2012 6 যনদ াদদফয ফানড় নযলদ াদনফ ০12012০6 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 
অআনার রদখয ফানড় রথদ  িাদয়দা রফগদভয 

ফানড় ম যন্ত 
3 2000 31 অআনার রদখয ফানড় িাদয়দা রফগদভয ফানড় াদনফ ০32000০31 

রনযং রফাল্ড যাস্তা নদ্যদরয রগ্র রথদ  পূফ যাড়া ইদগা 3 2009 32 নদ্যদরয রগ্র পূফ যাড়া ইদগা াদনফ ০32009০32 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 
রঘালাড়া  ারীভনিয রথদ  অনায নফনডন 

ক্লাফ ম যন্ত 
3 2013 33 রঘালাড়া  ারীভনিয অনায নফনডন ক্লাফ 

াদনফ 

০32013০33 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 
 ারীভনিয রথদ  দন্তাল রঘাদলয ফানড়য যাস্তা 

ম যন্ত 
3 2012 34  ারীভনিয দন্তাল রঘাদলয ফানড়য যাস্তা াদনফ ০32012০34 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 
ইদগা িাদভ ভনিদদয যাস্তা রথদ  নফশ্বা াড়া 

নবতদয 
3 2013 35 ইদগা িাদভ ভনিদদয যাস্তা নফশ্বা াড়া নবতদয 

াদনফ 

০32013০35 

রনযং রফাল্ড যাস্তা অনায নফনডন রথদ  ইদগা ভাঠ যাস্তা 3 2010 36 অনায নফনডন ইদগা ভাঠ যাস্তা াদনফ ০32010০36 

রনযং রফাল্ড যাস্তা হুদয রভাড় রথদ  গুিগ্রাভ দয় ফুরফানড় ম যন্ত 4 1982 48 হুদয রভাড় ফুরফানড় াদনফ ০41982০48 

রনযং রফাল্ড যাস্তা খাজুযা ফা স্টযান্ড রথদ  যিফ অরীয ফানড় ম যন্ত 6 2005 71 খাজুযা ফা স্টযান্ড যিফ অরীয ফানড় াদনফ ০62005০71 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 
এনাদয়ত পুয রলাআি রগট রথদ  াআতার ডািা 

ম যন্ত 
7 1975 85 এনাদয়ত পুয রলাআি রগট াআতার ডািা াদনফ ০71975০85 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 
অযাপ ডাক্তাদযয ফানড় রলাআি রগট দয় 

এনাদয়ত পুয খার ম যন্ত 
7 1982 86 

অযাপ ডাক্তাদযয ফানড় রলাআি 

রগট 
এনাদয়ত পুয খার াদনফ ০71982০86 

রনযং রফাল্ড যাস্তা রাফাদনয ফানড় রথদ   নিত্রা নদী ম যন্ত 7 1987 87 রাফাদনয ফানড় নিত্রা নদী াদনফ ০71987০87 

রনযং রফাল্ড যাস্তা অব্দুর দ য ফানড় রথদ  নিত্রা নদী ম যন্ত 7 1987 88 অব্দুর দ য ফানড় নিত্রা নদী াদনফ ০71987০88 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ইদগা ভাঠ রথদ  নিত্রা নদী ম যন্ত 7 1987 89 ইদগা ভাঠ নিত্রা নদী াদনফ ০71987০89 
 



  

াতা-21 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: া া নি যাস্তা 

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

া া যাস্তা যনদভয রত ভাথা রথদ  তনাদা  ফািায ম যন্ত 1 2003 3 যনদভয রত ভাথা তনাদা ফািায ানি ০12003০3 

া া যাস্তা ররবুতরা ফািায রথদ  যানপুয ম যন্ত 1 2012 4 ররবুতরা ফািায যানপুয ানি ০12012০4 

া া যাস্তা 
যব্বাননয ফানড় আদত রয অরী নভয়ায ফানড় ম যন্ত 

মদায- ভাগুযা ভাড়  
2 0 12 যাব্বাননয ফানড় রয অরী নভয়ায ফানড় ানি ০20০12 

া া যাস্তা 
খাজুযা রেঁতুরতরা মাত্রী োঈনন আদত ররবুতরা 

গাদয়য ফািায ফটতরা ম যন্ত 
2 0 13 খাজুযা রেঁতুরতরা মাত্রী োঈনন ররবুতরা গাদয়য ফািায ফটতরা ানি ০20০13 

া া যাস্তা 
পূফ যাড়া নদ্যদরয রগ্র রথদ  অআনার রদখয 

ফানড় ম যন্ত 
3 1995 30 পূফ যাড়া নদ্যদরয রগ্র অআনার রদখয ফানড় ানি ০31995০30 

া া যাস্তা রনািযপুয দ্যগ যা আদত ররবুতরা নভর ম যন্ত 5 0 52 রনািযপুয দ্যগ যা ররবুতরা নভর ানি ০50০52 

া া যাস্তা 
র াদানরয়া ফািায রথদ  নপয়ায রিয়াযম্যাদনয 

ফানড় 
5 0 53 র াদানরয়া ফািায নপয়ায রিয়াযম্যাদনয ফানড় ানি ০50০53 

া া যাস্তা 
অব্দুর অনিদিয ফানড় আদত খাজুযা ফা স্টযান্ড 

ম যন্ত 
6 1908 68 অব্দুর অনিদিয ফানড় খাজুযা ফা স্টযান্ড ানি ০61908০68 

া া যাস্তা 
খাজুযা নডনগ্র  দরদিয নিভ া নদয়া খার 

ম যন্ত 
6 2003 69 

খাজুযা নডনগ্র  দরদিয নিভ 

া 
খার ানি ০62003০69 

া া যাস্তা স্টযান্ড রথদ  খাদ্য গুদাভ ম যন্ত 6 1990 70 স্টযান্ড খাদ্য গুদাভ ানি ০61990০70 

া া যাস্তা 
নতরডািা রভাড় রথদ  অিআর রাতা ফািায 

ম যন্ত 
8 0 90 নতরডািা রভাড় অিআর রাতা ফািায ানি ০80০90 

া া যাস্তা এ.নড.ন. াআ স্কুর রযাড 9 0 106 এ.নড.ন. াআ স্কুর লুনিয়া গ্রাভ ানি ০90০106 

া া যাস্তা 
এ.নড.ন. াআ স্কুদরয া রথদ  ভান্নান াদদফয 

ফানড় ম যন্ত 
9 0 107 এ.নড.ন. াআ স্কুদরয া ভান্নান াদদফয ফানড় ানি ০90০107 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ব্রীি /  ারবাট য ও ন্যান্য 

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

 ারবাট য ফক্স  ারবাট য 1 0 1  াবা ০10০1 

 ারবাট য নযং  ারবাট য 1 0 2  াবা ০10০2 

ব্রীি ১ নং ওয়াদড য ২ টি ব্রীি অদে 1 0 7 ব্রীি ০10০7 

 

 



  

াতা-22 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 

  



  

াতা-23 : 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 আঈননয়ন নযলদ বফন। ১ তরা বফন ১ টি , রুভ ১২ টি 1 2004               

2 ররবুতরা ফািায আঈননয়ন র্ভনভ নপ 1 1948       300000       

3 অগ্রাআর নন াযীাড়া ইদগা ভাঠ 1 2003       30000       

4 অগ্রাআর পূফ যাড়া  ইদগা ভাঠ 1 2005       10000       

5 বফানীপুয ইদগা ভাঠ 1 1975       20000       

6 ররবুতরা ফািায ইদগা ভাঠ 1 1970       50000       

7 অগ্রাআর প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 1 1994       ২৯০০০০০       

8 বফানীপুয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 1 1994       ১৫০০০০০       

9 ররবুতরা  প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি , রুভ ৫ টি 1 1948       ১৫০০০০০       

10 ররবুতরা ফািায 1 1945               

11 ররবুতরা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 1 1948       1800000       

12 অগ্রাআর রভারাড়া াফ যিনীন পুিা ভনিয। রুভ ১০ টি 1 2000       50000       

13 অগ্রাআর ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ 1 1965       ৮০০০০০       

14 অগ্রাআর  পূফ যাড়া  িাদভ ভনিদ 1 2000       ৩০০০০০       

15 বফানীপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ 1 1948       ৩০০০০০       

16 বফানীপুয ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ 1 2005       100000       

17 ররবুতরা ফািায িাদভ ভনিদ 1 1952       500000       

18 ররবুতরা রভাোাড়া িাদভ ভনিদ 1 1960       ৮০০০০০       

19 অগ্রাআর শ্মান ঘাট 1 1885               

20 খাজুযা ররবুতরা এনতভ খানা ইদগা  2 0               

21 ররবুতরা খাজুযা এনতভ খানা 2 1974               

22 খাজুযা নিত্রা নদীয াদড় য াযী  ফযস্থান 2 0               

23 রততুরতরা ফািায ঈদিরা নযলদ মাত্রী োঈনী 2 0     2010         

24 ররবুতরা রাস্ট নপ 2 0               

25 আঈননয়ন নযলদ নযফায  ল্যান র ন্দ্র। ১ তরা বফন ২ টি, রুভ ৬ টি 2 1882               

26 ররবুতরা ফািায 2 0               

27 খাজুযা রততুরতরা ফািায 2 0               

28 িয়ন্তী ংঘ ররবুতরা খাজুযা রতিদযার  গদযপুয াফ যিনীন পুিা ভনিয প্রা নেত 

পুিা ভনিয 

2 1960   রিরা নযলদ মদায           

29 খাজুযা এনতভ খানা ানপনিয়া ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ 2 0   ভাি  ল্যাণ নযলদ           

30 রততুরতরা পূফ যাড়া  িাদভ ভনিদ 2 0   স্থানীয় িনগণ           

31 খাজুযা  ানরতরা  শ্মান ঘাট 2 0               

32 নফাাড়া ইদগা  ভয়দান 3 0   স্থানীয় িনগণ 2012 100000       

33 দনক্ষণ াড়া িাদভ ভনিদ ংরগ্ন  ফযস্থান 3 1850   স্থানীয় িনগণ   25000       

34 দনক্ষণ াড়া, খা াড়া  ফযস্থান। 3 1890   স্থানীয় িনগণ   20000       

35 ররবুতরা দনক্ষণ াড়া অনায নফনডন ক্লাফ। রুভ ২ টি। 3 1992   স্থানীয় িনগণ   110000       

36 ররবুতরা তফনদ  ভনিয রঘালাড়া 3 1834   স্থানীয় িনগণ 2013 700000       



  

াতা-24 : 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 ররবুতরা দনক্ষণ াড়া িাদভ ভনিদ 3 1850   স্থানীয় িনগণ 2012 ১০০০০০০       

38 ররবুতরা পূফ যাড়া  ইদগাহ্  িাদভ ভনিদ 3 1995   স্থানীয় িনগণ 2004 500000       

39 ফাআতুন নুয িাদভ ভনিদ 3 1996   স্থানীয় িনগণ 2013 ৫০০০০০       

40 ফীয নাযায়নপুয  ইদগা  ভয়দান 4 1998   স্থানীয় িনগণ   100000       

41 ফীয নাযায়নপুয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৭ টি 4 1942   এর নি আ নড   ৫২০০০০       

42 ফুরফানড় য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় 4 1962   এর নি আ নড   ৪৮০০০০       

43 ফুরফানড় ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৮ টি 4 1948   এর নি আ নড   ৭০০০০০       

44 কুফাদ ভাষ্টাদযয ফানড়দত িাদভ ভনিদ 4 1942   স্থানীয় িনগণ   300000       

45 ফুরফানড় ফািায  িাদভ ভনিদ 4 1952   স্থানীয় িনগণ   320000       

46 ফীয নাযায়নপুয িাদভ ভনিদ 4 1948   স্থানীয় িনগণ   380000       

47 র াদানরয়া ইদগা  ভয়দান 5 0               

48 রতিরুর ইদগা  ভয়দান 5 0               

49 র াদানরয়া প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি, রুভ ৮ টি 5 0               

50 র াদানরয়া ফািায 5 0               

51 র াদানরয়া ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 5 0               

52 র াদানরয়া ানপনিয়া ভাদ্রাা 5 0               

53 র াদানরয়া পূফ যাড়া ানপনিয়া ভাদ্রাা 5 0               

54 র াদানরয়া  ভাদ্রাা  িাদভ ভনিদ 5 0               

55 র াদানরয়া ফািায  িাদভ ভনিদ 5 0               

56 র াদানরয়া পূফ যাড়া  িাদভ ভনিদ 5 0               

57 গদযপুয স্টযান্ড ভনিদ ংরগ্ন ইদগা  ভয়দান 6 1942   স্থানীয় িনগণ 2012 ১০০০০০০       

58 গদযপুয স্কুর ভাঠ ভনিদ ংরগ্ন ইদগা  ভয়দান 6 1945   স্থানীয় িনগণ 2010 50000       

59 রতিদযার টি . র  . রি .স্কুদরয নিভ াদ ইদগা  6 1982   স্থানীয় িনগণ 2011 60000       

60 রতিদযার দনক্ষণ াড়া ভািায তরা  ইদগা  6 1952   স্থানীয় িনগণ 2008 30000       

61 গদযপুয ফাস্টযান্ড  মাত্রী োঈনী 6 1992   স্থানীয় িনগণ   50000       

62 গদযপুয  য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৭ টি 6 1946   এর নি আ নড 2005 ৮০০০০০       

63 টি.দ .দি য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 6 1956   এর নি আ নড 2004 ৭০০০০০       

64 খাজুযা এভ,এন নভত্র ফহুমুখী ঈচ্চ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ৪  টি, রুভ ১৬ টি 6 1943   এর নি আ নড 2003 ৫০০০০০০       

65 খাজুযা ফাস্টযান্ড িাদভ ভনিদ। ২ তরা 6 1932   স্থানীয় িনগণ 2011 ১২০০০০০০       

66 গদযপুয কুরাড়া িাদভ ভনিদ 6 1982   স্থানীয় িনগণ   600000       

67 গদযপুয দনক্ষণ াড়া িাদভ ভনিদ 6 1972   স্থানীয় িনগণ   700000       

68 রতিদযার পূফ যাড়া  িাদভ ভনিদ 6 1989   স্থানীয় িনগণ   ৫২০০০০       

69 রতিদযার দনক্ষণ াড়া িাদভ ভনিদ 6 1995   স্থানীয় িনগণ   ৬৫০০০০       

70 রতিদযার শ্মান ঘাট 6 0   স্থানীয় িনগণ 2003 50000       

71 রঘাফড়া ইদগা  ভয়দান 7 0   স্থানীয় িনগণ   ১৫০০০০       

72 এনাদয়তপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 7 1948   এর নি আ নড   550000       

73 াআতার ডািা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৭ টি 7 1963   এর নি আ নড 2012 1000000       

74 এনাদয়তপুয এফতানদয়া ভাদ্রাা 7 2003   স্থানীয় িনগণ   200000       



  

াতা-25 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

75 রঘাফড়া  ারীভনিয 7 2004   স্থানীয় িনগণ   30000       

76 রঘাফড়া িাদভ ভনিদ 7 0   স্থানীয় িনগণ   ৫২০০০০       

77 এনাদয়তপুয িাদভ ভনিদ 7 0   স্থানীয় িনগণ   4800000       

78 াআতার ডািা িাদভ ভনিদ 7 0   স্থানীয় িনগণ   ২২০০০০       

79 অিভতপুয ইদগা  ভয়দান 8 0               

80 দদরন নগয ইদগা  ভয়দান 8 0               

81 অিভতপুয আরাভী ভাি  ল্যাণ এনতভখানা। ২ তরা বফন ১ টি, রুভ ৪ টি। 8 0               

82 অিভতপুয য াযী  ফযস্থান। 8 0               

83 অিাআর রাতা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় 8 0               

84 অিাআর রাতা ফািায 8 0               

85 অিাআর রাতা এ.নড.ন াআস্কুর 8 0               

86 অিভতপুয এফতানদয়া ভাদ্রাা। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 8 0               

87 দদরন নগয দানখর ভাদ্রাা। বফন ১ টি, রুভ ১০ টি 8 0               

88 অিভতপুয িাদভ ভনিদ 8 0               

89 অিভতপুয িাদভ ভনিদ 8 0               

90 দদরন নগয িাদভ ভনিদ 8 0               

91 দদরন নগয নিভাড়া িাদভ ভনিদ 8 0               

92 অিাআর রাতা িাদভ ভনিদ 8 0               

93 অিাআর রাতা ইদগা  ভয়দান 9 0   স্থানীয় িনগণ           

94 যানপুয ইদগা  ভয়দান 9 0   স্থানীয় িনগণ           

95 ফাদরশ্বয ইদগা  ভয়দান 9 0   স্থানীয় িনগণ           

96 যাপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় 9 0 ৬৭০০০০০ এনডন           

97 এ. নড . ন অিাআর রাতা য াযী াআস্কুর 9 0 ৯৭০০০০০ এনডন           

98 অিাআর রাতা পূফ যাড়া  িাদভ ভনিদ 9 0   স্থানীয় িনগণ           

99 যানপুয নিভাড়া িাদভ ভনিদ 9 0   স্থানীয় িনগণ           

100 যানপুয পূফ যাড়া  িাদভ ভনিদ 9 0   স্থানীয় িনগণ           

101 অিাআর রাতা নিভাড়া িাদভ ভনিদ 9 0   স্থানীয় িনগণ           

102 ভাি  ল্যাণ নভনত 2 1974               

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-26 : 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 স্টযারায রভনন ০ 2009               

2 ষ্টীদরয অরভাযী ০ 2007               

3 ষ্টীদরয অরভাযী ০ 2007               

4 ষ্টীদরয অরভাযী ০ 2007               

5 ষ্টীদরয অরভাযী ০ 2007               

6 ষ্টীদরয অরভাযী ০ 2007               

7 ষ্টীদরয অরভাযী (টনফ) ০ 2007               

8 আঈ ন এ ০ 2011               

9  যাদভযা ০ 2011               

10  নম্পঈটায (ন ন আঈ) SAMSUNG ০ 0               

11  নম্পঈটায (ন ন আঈ) SAMSUNG ০ 0               

12  নম্পঈটায ন  রফাড য ০ 2011               

13  নম্পঈটায ভাঈ ০ 2011               

14 রডক্সট  নম্পঈটায SAMSUNG 1200:1 ০ 2007               

15 রডক্সট  নম্পঈটায SAMSUNG 1200:1 ০ 2011               

16 ল্যাট SAMSUNG ০ 2011               

17 ভদডভ ০ 2010               

18 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

19 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

20 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

21 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

22 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

23 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

24 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

25 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

26 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

27 রোট  াদঠয রিয়ায ০ 0               

28 রোট  াদঠয রিয়ায ০ 0               

29 রোট  াদঠয রিয়ায ০ 0               

30 রোট  াদঠয রিয়ায ০ 0               

31 রোট  াদঠয রিয়ায ০ 0               

32 রোট  াদঠয রিয়ায ০ 0               

33 রোট  াদঠয রিয়ায ০ 0               

34  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

35  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

36  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

37  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

38  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               



  

াতা-27 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান ওয়াড য ক্রয়/ প্রানিয ার মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

39  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

40  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

41  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

42  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

43  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

44  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

45  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

46  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

47  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

48  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

49  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

50  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

51  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

52  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

53  াদঠয রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               

54 রিয়ায  াদঠয াতরওয়ারা ০ 0               

55 রিয়ায  াদঠয াতরওয়ারা ০ 0               

56 রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011               

57 রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011               

58 রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011               

59 রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011               

60 রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011               

61 রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011               

62 রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011               

63 রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011               

64 রিয়ায প্লানস্টদ য ০ 2011               

65 প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0               

66 প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0               

67 প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0               

68 প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0               

69 প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0               

70 প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0               

71 প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0               

72 প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0               

73 প্লানস্টদ য রিয়ায ০ 0               

74 রিয়ায প্লানস্ট  ০ 0               

75 রিয়ায নযবরনফং ০ 0               

76 রিয়ায নযবরনফং ০ 0               

77 নযফরনফং রিয়ায াতরওয়ারা ০ 0               



  

াতা-28 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান ওয়াড য ক্রয়/ প্রানিয ার মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

78 রিয়ায নযবরনফং ০ 0               

79 রিয়ায নযবরনফং ০ 0               

80 রিয়ায নযবরনফং ০ 0               

81 রিয়ায নযবরনফং ০ 0               

82 রিয়ায নযবরনফং ০ 0               

83 রিয়ায নযবরনফং ০ 0               

84 রিয়ায নযবরনফং ০ 0               

85 রিয়ায নযবরনফং ০ 0               

86 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

87 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

88 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

89 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

90 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

91 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

92 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

93 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

94 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

95 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

96 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

97 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

98 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

99 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

100 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

101 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

102 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

103 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

104 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

105 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

106 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

107 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

108 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

109 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

110 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

111 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

112 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

113 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

114 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

115 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

116 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               



  

াতা-29 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান ওয়াড য ক্রয়/ প্রানিয ার মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

117 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

118 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

119 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

120 রিয়ায ষ্টীদরয ০ 0               

121 িনভ নযভান ৯২ তাং ০ 1973               

122 টাআ রভনন ০ 2007               

123 রটনফর ( নপাদযন্স) ০ 2007               

124 রটনফর ( নপাদযন্স) ০ 2007               

125 রটনফর (এনক্সন ঈটিব) ০ 0               

126 রটনফর (এনক্সন ঈটিব) ০ 0               

127 রটনফর (এনক্সন ঈটিব) ০ 0               

128 রটনফর (এনক্সন ঈটিব) ০ 0               

129 রটনফর রোট ০ 0               

130 রটনফর রোট ০ 0               

131 রটনফর রোট ০ 0               

132 রটনফর রোট ০ 0               

133  নম্পঈটায রটনফর ০ 2011               

134  নম্পঈটায নপ্রন্টায ০ 2011               

135 প্রদিক্টয Vibitad ০ 2011               

136 াননয াম্প ০ 2007               

137 স্টযান্ড পযান ০ 2007               

138 ননরং পযান ০ 2007               

139 ননরং পযান ০ 2007               

140 ননরং পযান ০ 2007               

141 ননরং পযান ০ 2007               

142 ননরং পযান ০ 2007               

143 ননরং পযান ০ 2007               

144 ননরং পযান ০ 2007               

145 পদটাস্টযাট রভনন CANON IRI024 ০ 2011               

146 ব্যাটানয ০ 2007               

147 অআ ন এ ০ 2007               

148 ব্লা  রফাড য  াদঠয ০ 2001               

149 ব্লা  রফাড য  ষ্টীদরয ০ 0               

150 রনাটি রফাড য ০ 0               

151 রস্টি ০ 2009               

152 স্ক্যাননং রভনন ০ 2011               

153 বু  ররপ  াদঠয ০ 2007               

154 বু  ররপ  াদঠয ০ 2007               

 



  

াতা-30 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ :  নরকূ 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1 ১ নং ওয়াদড য ৩০০ টি গবীয নরকূ অদে 1 0               

2 কৃষ্ণ ডাঃ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2009   আঈননদপ   82000       

3 াযায়ন িন্দ্র নফশ্বা এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2009   আঈননদপ   75000       

4 তদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2010   আঈননদপ           

5 যনদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2004   আঈননদপ           

6 ১ নং ওয়াদড য ২০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 1 0               

7 ২ নং ওয়াদড য প্রায় ৫৫০ টি গবীয নরকূ অদে 2 0               

8 খাজুযা ফাদর রঘাল এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2010   P H E           

9 ররবুতরা িাািীদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013   P H E           

10 ররবুতরা দও াড়া রগৌতদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012   P H E           

11 ররবুতরা দও াড়া রুদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012   P H E           

12 ররবুতরা দও াড়া ননতাআ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012   P H E           

13 খাজুযা ঈিয াড়া রভা দরদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012   এর নি এ ন           

14 খাজুযা ঈিয াড়া রভাঃ এ অরদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 0               

15 ২ নং ওয়াদড য ৫৮০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 2 0               

16 ৩ নং ওয়াদড য ২৫০ টি গবীয নরকূ অদে 3 0               

17  ারীদ রঘাদলয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2010   আঈননদপ   80000       

18 স্বন কুভায রঘাদলয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012   আঈননদপ   80000       

19 দ্যগ যাদ রঘাদলয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2013   আঈননদপ   80000       

20 ানরভ নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012   আঈননদপ   80000       

21 িব্বায অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011   আঈননদপ   80000       

22 যনপকুর আরাভ নান্টুয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011   আঈননদপ   80000       

23 অআনুনদ্দন রদখয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012   আঈননদপ   85000       

24 ৩ নং ওয়াদড য ২৭০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 3 0               

25 ৪ নং ওয়াদড য ৪২০ টি গবীয নরকূ অদে 4 0               

26 ৪ নং ওয়াদড য ৪৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 4 0               

27 ৫ নং ওয়াদড য ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদে 5 0               

28 এভদাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 0               

29 নপয়ায রিয়াযম্যাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 0               

30 ৫ নং ওয়াদড য ৩৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 5 0               

31 ৬ নং ওয়াদড য ৪০০ টি গবীয নরকূ অদে 6 0               

32 রতিরুর ধীদযন রঘাল এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 1996   ব্র্যা    70000       

33 T K G য াযী স্কুদরয াদথ ১ টি গবীয নরকূ 6 2013   ব্র্যা    75000       

34 ৬ নং ওয়াদড য ৫০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 6 0               

35 ৭ নং ওয়াদড য ৩২০ টি গবীয নরকূ অদে 7 0               

36  ারাভ রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2003   ব্র্যা    60000       

37 াদদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2011   আঈননদপ   75000       



  

া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 

38 াআতার ডািা য াযী পুকুয ১ টি 7 0   স্থানীয় িনগণ           

39 ৭ নং ওয়াদড য ৩১০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 7 0               

40 ৮ নং ওয়াদড য ৪০০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0               

41 যানপুয রযাদড ১ টি গবীয নরকূ 8 0               

42 ৮ নং ওয়াদড য ৪২ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 8 0               

43 ৯ নং ওয়াদড য ব্যনক্তগত বাদফ ৩২০ টি গবীয নরকূ অদে 9 0               

44 লুৎপদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 0               

45 রগারাভ রাদদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 0               

46 ৯ নং ওয়াদড য ব্যনক্তগত বাদফ ৩৭০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 9 0               

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ :  যাস্তা 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

1 ফক্স  ারবাট য 1 0                       

2 নযং  ারবাট য 1 0                       

3 যনদভয রত ভাথা রথদ  তনাদা  ফািায ম যন্ত 1 2003   এর নি আ নড যনদভয রত ভাথা তনাদা ফািায ১.৫ ন নভ             

4 ররবুতরা ফািায রথদ  যানপুয ম যন্ত 1 2012   এর নি আ নড ররবুতরা ফািায যানপুয ১ ন নভ             

5 ররবুতরা ফািায রথদ  নভস্স্ত্রী াড়া ম যন্ত 1 2013   এর নি আ নড ররবুতরা ফািায নভরী াড়া ০.৫ ন নভ             

6 যনদ াদদফয ফানড় রথদ  নযলদ ম যন্ত 1 2012   এর নি আ নড যনদ াদদফয ফানড় নযলদ ০.৫ ন নভ             

7 ১ নং ওয়াদড য ২ টি ব্রীি অদে 1 0                       

8 বফাননপুয গ্রাভ রথদ  ভাঠ ম যন্ত 1 1987   এর নি আ নড বফাননপুয গ্রাভ ভাঠ ১ ন নভ             

9 অগ্রাআর ভনিদ রথদ  নুরুয ফানড় ম যন্ত 1 1987   এর নি আ নড অগ্রাআর ভনিদ নুরুয ফানড় ১ ন নভ             

10 অগ্রাআর রঘালাড়া রথদ  গাং ম যন্ত 1 1987   এর নি আ নড অগ্রাআর রঘালাড়া গাং ০.৫ ন নভ             

11 ররবুতরা রভআন রযাড রথদ  অনরয়ায ভাস্টাদযয 

ফানড় ম যন্ত 

1 1987   এর নি আ নড ররবুতরা রভআন রযাড অনরয়ায 

ভাস্টাদযয ফানড় 

১ ন নভ             

12 যব্বাননয ফানড় আদত রয অরী নভয়ায ফানড় ম যন্ত 

মদায- ভাগুযা ভাড়  

2 0   রযাড এন্ড 

াআওদয়  

ড়  ও 

িনদ নফবাগ 

যাব্বাননয ফানড় রয অরী নভয়ায 

ফানড় 

১ ন নভ             

13 খাজুযা রেঁতুরতরা মাত্রী োঈনন আদত ররবুতরা 

গাদয়য ফািায ফটতরা ম যন্ত 

2 0   রযাড এন্ড 

াআওদয়  

ড়  ও 

িনদ নফবাগ 

খাজুযা রেঁতুরতরা মাত্রী 

োঈনন 

ররবুতরা গাদয়য 

ফািায ফটতরা 

১.৫ ন নভ             

14 খাজুযা এনতভখানায া া যাস্তায রভাড় আদত 

নিত্রা নদী ম যন্ত 

2 0   স্থানীয় য ায খাজুযা এনতভখানায 

া া যাস্তায রভাড় 

নিত্রা নদী ০.৪ ন নভ             



  

া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 

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 

এরনিআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

15 খাজুযা যতদনয যাআ নভর আদত রগারাভ 

যভাদনয ফানড় ম যন্ত 

2 0     খাজুযা যতদনয যাআ 

নভর 

রগারাভ যভাদনয 

ফানড় 

০.৪ ন নভ             

16 রভাাম্মাদ অরীয ফানড় আদত বায়া াাদনয 

ফানড় মদায- ভাগুযা ভাড়  

2 0     রভাাম্মাদ অরীয ফানড় াাদনয ফানড় 

মদায- ভাগুযা 

ভাড়  

০.৫ ন নভ             

17 ভাননদ য ফানড় আদত ঈিদয নিত্রা নদী ম যন্ত 2 0     ভাননদ য ফানড় ঈিদয নিত্রা নদী ০.৫ ন নভ             

18 যওন ডাক্তাদযয ফানড় ফানড় আদত ঈিদয 

দরভাদনয ফানড় ম যন্ত 

2 0     যওন ডাক্তাদযয ফানড় 

ফানড় 

ঈিদয দরভাদনয 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             

19 খাজুযা াাতার রভাড় আদত অবুর রাদদনয  

ফানড় ম যন্ত 

2 0     খাজুযা াাতার রভাড় অবুর রাদদনয  

ফানড় 

০.৩৫ 

ন নভ 

            

20 খাজুযা ভ দেদ অরীয ফানড় আদত  ানরতরা 

ম যন্ত 

2 0     খাজুযা ভ দেদ অরীয 

ফানড় 

 ানরতরা ০.৪ ন নভ             

21 রভানা রঘাদলয যাআ নভর দত ঈিদয ঈজ্জ্বর 

রঘাদলয ফানড় ম যন্ত 

2 0     রভানা রঘাদলয যাআ 

নভর 

ঈিদয ঈজ্জ্বর 

রঘাদলয ফানড় 

০.৩৫ 

ন নভ 

            

22 ররবুতরা ান্তদদিয ফানড় দত ঈনিয অরীয ফানড় 

দয় ররবুতরা া া যাস্তা ম যন্ত 

2 0     ররবুতরা ান্তদদিয 

ফানড় 

ঈনিয অরীয 

ফানড় দয় 

ররবুতরা া া 

যাস্তা 

০.৫ ন নভ             

23 ররবুতরা পূফ যাড়া ভনিদদয রভাড় আদত ফিলুয 

ফানড়য রল ম যন্ত 

2 0     ররবুতরা পূফ যাড়া 

ভনিদদয রভাড় 

ফিলুয ফানড়য 

রল 

০.৪ ন নভ             

24 রভদরটাযী নরয়া দতয ফানড়য রভাড় ার াড়া 

দয় অদা   ভ য াদযয ফানড় ম যন্ত 

2 0     রভদরটাযী নরয়া দতয 

ফানড়য রভাড় ারাড়া 

অদা  

 ভ য াদযয ফানড় 

০.৪ ন নভ             

25 কুদন্ট ভনিদদয ফানড় আদত অনিজুর ভাস্টাদযয 

ফানড় ম যন্ত 

2 0     কুদন্ট ভনিদদয ফানড় অনিজুর 

ভাস্টাদযয ফানড় 

০.২৫ 

ন নভ 

            

26 নপয়াদযয ফানড়য রভাড় আদত ররবুতরা গাদয়য 

ফািায ফটতরা ম যন্ত 

2 0     নপয়াদযয ফানড়য রভাড় ররবুতরা গাদয়য 

ফািায ফটতরা 

০.৫ ন নভ             

27 অদা   ভ য াদযয ফানড় আদত কৃষ্ণ াদরয 

ফানড় বায়া দনক্ষণ ররবুতরা া া যাস্তা ম যন্ত 

2 0     অদা   ভ য াদযয 

ফানড় 

কৃষ্ণ াদরয ফানড় 

বায়া দনক্ষণ 

ররবুতরা া া 

যাস্তা 

০.৪ ন নভ             

28 অদা   ভ য াদযয ফানড় আদত নিদভ নভরন 

ভাস্টাদযয ফানড় ম যন্ত 

2 0     অদা   ভ য াদযয 

ফানড় 

নিদভ নভরন 

ভাস্টাদযয ফানড় 

০.১৫ 

ন নভ 

            

29 খাজুযা ভনায যাআ নভর আদত নরটদনয ফানড় 

ম যন্ত 

2 0     খাজুযা ভনায যাআ নভর নরটদনয ফানড় ০.২ ন নভ             

30 পূফ যাড়া নদ্যদরয রগ্র রথদ  অআনার রদখয 

ফানড় ম যন্ত 

3 1995   এর নি আ নড পূফ যাড়া নদ্যদরয রগ্র অআনার রদখয 

ফানড় 

৬০০ ফুট             

31 অআনার রদখয ফানড় রথদ  িাদয়দা রফগদভয 

ফানড় ম যন্ত 

3 2000   এর নি আ নড অআনার রদখয ফানড় িাদয়দা রফগদভয 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             

32 নদ্যদরয রগ্র রথদ  পূফ যাড়া ইদগা 3 2009   এর নি এ ন নদ্যদরয রগ্র পূফ যাড়া ইদগা ১৫০ ফুট             



  

া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 

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 

এরনিআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

33 রঘালাড়া  ারীভনিয রথদ  অনায নফনডন 

ক্লাফ ম যন্ত 

3 2013   এ নড ন রঘালাড়া  ারীভনিয অনায নফনডন 

ক্লাফ 

৩২৪০ ফুট             

34  ারীভনিয রথদ  দন্তাল রঘাদলয ফানড়য যাস্তা 

ম যন্ত 

3 2012   এর নি এ ন  ারীভনিয দন্তাল রঘাদলয 

ফানড়য যাস্তা 

১৬৮ ফুট             

35 ইদগা িাদভ ভনিদদয যাস্তা রথদ  নফশ্বা াড়া 

নবতদয 

3 2013   এর নি এ ন ইদগা িাদভ ভনিদদয 

যাস্তা 

নফশ্বা াড়া 

নবতদয 

২৩০ ফুট             

36 অনায নফনডন রথদ  ইদগা ভাঠ যাস্তা 3 2010   এ নড ন অনায নফনডন ইদগা ভাঠ যাস্তা ৩৩৫ ফুট             

37 নদয রঘাদলয ফানড় রথদ  ন্তদয ফানড় ম যন্ত 3 1962     নদয রঘাদলয ফানড় রথদ  ন্তদয 

ফানড় 

২২০ ফুট             

38 সুননদরয ফানড় রথদ  ঈজ্জদরয ফানড় ম যন্ত 3 1962     সুননদরয ফানড় ঈজ্জদরয ফানড় ৪০০ ফুট             

39 খাঁ- াড়া  ফযস্থান রথদ  অআয়ুফ খাঁয ফানড় ম যন্ত 3 1987     খাঁ- াড়া  ফযস্থান অআয়ুফ খাঁয ফানড় ৪০০ ফুট             

40 োনারুনদ্দয ফানড় রথদ  াআদদয ফানড় ম যন্ত 3 1987     োনারুনদ্দয ফানড় াআদদয ফানড় ১৫০০ ফুট             

41 ররবুতরা গবীয নরকূ রথদ   ফুরদায াড় ম যন্ত 3 1987     ররবুতরা গবীয নরকূ ফুরদায াড় ২৫০০ ফুট             

42 অনায নফনডন  যাম্প রথদ  ডাক্তাদযযদগারাভ 

যসুদরয ফানড় 

3 1962     অনায নফনডন  যাম্প ডাক্তাদযয রগারাভ 

যসুদরয ফানড় 

১৪০০ ফুট             

43 রযাদিয ফানড় রথদ  অখতাদযয ফানড়য যাস্তা 3 0     রযাদিয ফানড় অখতাদযয 

ফানড়য যাস্তা 

৩৫০ ফুট             

44 অনায নফনডন রথদ  নফশ্বা াড়া দয় 

নদ্যদরয গ্যাদযি ম যন্ত 

3 1962     অনায নফনডন নফশ্বা াড়া য়া 

নদ্যদরয 

গ্যাদযি 

১.২৫ 

ন নভ 

            

45 িাাদাদযয ফানড় রথদ  ইদগা দয় খার াড় 

যাস্তা ম যন্ত 

3 1987     িাাদাদযয ফানড় ইদগা দয় খার 

াড় যাস্তা 

১৫০০ ফুট             

46 রুস্তভ রভম্বাদযয ফানড় রথদ  খার াড় য়া মুন্সী 

াড়া ম যন্ত 

3 1987     রুস্তভ রভম্বাদযয ফানড় খার াড় দয় 

মুন্সী াড়া 

১৫০০ ফুট             

47 ফীয নাযায়ানপুয রথদ  তনাদ ম যন্ত 4 1998   এর নি আ নড ফীয নাযায়ানপুয তনাদা ২ ন নভ             

48 হুদয রভাড় রথদ  গুিগ্রাভ দয় ফুরফানড় ম যন্ত 4 1982   এর নি আ নড হুদয রভাড় ফুরফানড় ৩ ন নভ             

49 ফুরফানড়  ফািায রথদ  াআফুর রভম্বাদযয ফানড় 4 1987   এর নি আ নড ফুরফানড় ফািায াআফুর রভম্বাদযয 

ফানড় 

৫ ন নভ             

50 ফুরফানড় রথদ  রঘালাড়া 4 1948   এর নি আ নড ফুরফানড় রঘালাড়া ১ ন নভ             

51 ফুরফানড় রথদ  ফীযনাযায়ানপুয 4 1952   এর নি আ নড ফুরফানড় ফীযনাযায়ানপুয ৩ ন নভ             

52 রনািযপুয দ্যগ যা আদত ররবুতরা নভর ম যন্ত 5 0   এর নি আ নড রনািযপুয দ্যগ যা ররবুতরা নভর ২ ন নভ             

53 র াদানরয়া ফািায রথদ  নপয়ায রিয়াযম্যাদনয 

ফানড় 

5 0     র াদানরয়া ফািায নপয়ায 

রিয়াযম্যাদনয 

ফানড় 

২ ন নভ             

54 ও দতয ফানড় রথদ  যায়াদনয ফানড় 5 0     ও দতয ফানড় যায়াদনয ফানড় ১.৫ ন নভ             

55 যায়াদনয ফানড় রথদ  ফাাঈনদ্দন রিয়াযম্যাদনয 

ফানড় 

5 0     যায়াদনয ফানড় ফাাঈনদ্দন 

রিয়াযম্যাদনয 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             



  

াতা-34 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

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 

এরনিআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

56 রখা া ভন্ডদরয ফানড় রথদ  অরীভ রভাোয ফানড় 

ম যন্ত 

5 0     রখা া ভন্ডদরয ফানড় অরীভ রভাোয 

ফানড় 

১৫০ ফুট             

57 যায়াদনয ফানড় রথদ  ভনন ভাস্টাদযয ফানড় 5 0     যায়াদনয ফানড় ভনন ভাস্টাদযয 

ফানড় 

১৫০ ফুট             

58 ও দতয  ফানড় রথদ  অনিজুর ভাস্টাদযয ফানড় 5 0     ও দতয  ফানড় অনিজুর 

ভাস্টাদযয ফানড় 

১ ন নভ             

59 রভআন যাস্তা রথদ  ানাঈনদ্দদনয ফানড় 5 0     রভআন যাস্তা ানাঈনদ্দদনয 

ফানড় 

১ ন নভ             

60 রভআন যাস্তা রথদ  াআফুর রভম্বাদযয ফানড় 5 0     রভআন যাস্তা াআফুর রভম্বাদযয 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             

61 র াদানরয়া রভআন যাস্তা রথদ  পূফ যাড়া ভনিদ 

ম যন্ত 

5 0     র াদানরয়া রভআন যাস্তা পূফ যাড়া ভনিদ ২ ন নভ             

62 র াদানরয়া ভনিদ রথদ  অনদর ভন্ডদরয ফানড় 5 0     র াদানরয়া ভনিদ অনদর ভন্ডদরয 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             

63 র াদানরয়া পূফ য ভনিদ রথদ  রতিরুর পুকুয 

ম যন্ত 

5 0     র াদানরয়া পূফ য ভনিদ রতিরুর পুকুয ০.৫ ন নভ             

64 রতিরুর পুকুয াড় রথদ  অাদদয ফানড় 5 0     রতিরুর পুকুয াড় অাদদয ফানড় ০.৫ ন নভ             

65 র াদানরয়া পূফ যাড়া ভনিদ রথদ  রতিরুর 

ইদগা ম যন্ত 

5 0     র াদানরয়া পূফ যাড়া 

ভনিদ 

রতিরুর ইদগা ০.৫ ন নভ             

66 রতিরুর ইদগা রথদ  আভদাদ্যদরয ফানড় ম যন্ত 5 0     রতিরুর ইদগা আভদাদ্যদরয ফানড় ১০০ ফুট             

67 স্কুদরয নেন রথদ  ভাআদক্রা স্টযান্ড ম যন্ত 6 1946     স্কুদরয নেন ভাআদক্রাফা 

স্টযান্ড 

১ ন নভ             

68 অব্দুর অনিদিয ফানড় আদত খাজুযা ফা স্টযান্ড 

ম যন্ত 

6 1908   এর নি আ নড অব্দুর অনিদিয ফানড় খাজুযা ফা স্টযান্ড ০.৫ ন নভ             

69 খাজুযা নডনগ্র  দরদিয নিভ া নদয়া খার 

ম যন্ত 

6 2003   এর নি আ নড খাজুযা নডনগ্র  দরদিয 

নিভ া 

খার ৩ ন নভ             

70 স্টযান্ড রথদ  খাদ্য গুদাভ ম যন্ত 6 1990     স্টযান্ড খাদ্য গুদাভ ০.৫ ন নভ             

71 খাজুযা ফা স্টযান্ড রথদ  যিফ অরীয ফানড় ম যন্ত 6 2005   এর নি আ নড খাজুযা ফা স্টযান্ড যিফ অরীয 

ফানড় 

৩.২৫ 

ন নভ 

            

72 রেঁতুরতরা ফািায রথদ  অনযপ বাটা ম যন্ত 6 1982   এর নি আ নড রেঁতুরতরা ফািায অনযদপয বাটা ৩ ন নভ             

73 র াদানরয়া রথদ  অনযপ বাটা ম যন্ত 6 1987   এর নি আ নড র াদানরয়া অনযদপয বাটা ৬ ন নভ             

74 রভআন রযাড অব্দুর অনিদিয ফানড় আদত 

ািাদযয ফানড় ম যন্ত 

6 1987   এর নি আ নড রভআন রযাড অব্দুর 

অনিদিয ফানড় 

ািাদযয ফানড় ২.২৫ 

ন নভ 

            

75 নানিয অরীয ফানড় রথদ   দরি রযাড ম যন্ত 6 1962     নানিয অরীয ফানড়  দরি রযাড ১ ন নভ             

76 আাদ য ফানড় আদত অননদেয ফানড় ম যন্ত 6 1982     আাদ য ফানড় অননদেয ফানড় ১ ন নভ             

77 রতিরুর ভনিদ রথদ  রুহুর অনভদনয ফানড় 

ম যন্ত 

6 1932     রতিরুর ভনিদ রুহুর অনভদনয 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             

78 স্বদনয ফানড় আদত অনিিায রস্ক্দযয ফানড় 

ম যন্ত 

6 1986     স্বদনয ফানড় অনিিায 

রস্ক্দযয ফানড় 

১.৫ ন নভ             



  

া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 

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 

এরনিআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

79 অযাপ ডাক্তাদযয ফানড় রথদ  নিত্রা নদীয নব্রি 

ম যন্ত 

7 1987   এর নি আ নড অযাপ ডাক্তাদযয ফানড় নিত্রা নদীয নব্রি 

খার 

১ ন নভ             

80 অব্দুর ভাদরদ য ফানড় রথদ  নদী ম যন্ত 7 1982   এর নি আ নড অব্দুর ভাদরদ য ফানড় নিত্রা নদী ১ ন নভ             

81  ারাভ রভাোয ফানড় রথদ  নিত্রা নদী ম যন্ত 7 1982   এর নি আ নড  ারাভ রভাোয ফানড় নিত্রা নদী ১ ন নভ             

82 স্কুর ভাঠ রথদ  নিত্রা নদী ম যন্ত 7 1982   এর নি আ নড স্কুর ভাঠ নিত্রা নদী ২ ন নভ             

83 াাদাদতয ফানড় রথদ  নিত্রা নদী ম যন্ত 7 1998   এর নি আ নড াাদাদতয ফানড় নিত্রা নদী ০.৫ ন নভ             

84 রঘাফযা ভনিদ রথদ  নিত্রা নদী ম যন্ত 7 1987   এর নি আ নড রঘাফযা ভনিদ নিত্রা নদী ১ ন নভ             

85 এনাদয়ত পুয রলাআি রগট রথদ  াআতার ডািা 

ম যন্ত 

7 1975   এর নি আ নড এনাদয়ত পুয রলাআি রগট াআতার ডািা ৪ ন নভ             

86 অযাপ ডাক্তাদযয ফানড় রলাআি রগট দয় 

এনাদয়ত পুয খার ম যন্ত 

7 1982   এর নি এ ন অযাপ ডাক্তাদযয ফানড় 

রলাআি রগট 

এনাদয়ত পুয খার ৫.২৫ 

ন নভ 

            

87 রাফাদনয ফানড় রথদ   নিত্রা নদী ম যন্ত 7 1987   এর নি এ ন রাফাদনয ফানড় নিত্রা নদী ১ ন নভ             

88 অব্দুর দ য ফানড় রথদ  নিত্রা নদী ম যন্ত 7 1987   এর নি আ নড অব্দুর দ য ফানড় নিত্রা নদী ১ ন নভ             

89 ইদগা ভাঠ রথদ  নিত্রা নদী ম যন্ত 7 1987   এর নি আ নড ইদগা ভাঠ নিত্রা নদী ১ ন নভ             

90 নতরডািা রভাড় রথদ  অিআর রাতা ফািায 

ম যন্ত 

8 0   এর নি আ নড নতরডািা রভাড় অিআর রাতা 

ফািায 

২.৫ ন নভ             

91 নতরডািা সুরতাদনয ফানড় রথদ  ারাভ 

ভাষ্টাদযয ফানড় ম যন্ত 

8 0     নতরডািা সুরতাদনয 

ফানড় 

ারাভ ভাষ্টাদযয 

ফানড় 

১ ন নভ             

92  ালুফানড় রথদ  রগারাদভয ফানড় ম যন্ত 8 0      ালুফানড় রগারাদভয ফানড় ০.৫ ন নভ             

93 নদ্যদরয ফানড় রথদ  অযদিয ফানড় ম যন্ত 8 0     নদ্যদরয ফানড় অযদিয ফানড় ৫০০ ফুট             

94 ভাদর  ভাষ্টাদযয ফানড় রথদ  নদী ম যন্ত 8 0     ভাদর  ভাষ্টাদযয ফানড় নদী ০.৫ ন নভ             

95 আঈনুদয ফানড় রথদ  নদী ম যন্ত 8 0     আঈনুদয ফানড় নদী ০.৫ ন নভ             

96 ঈজ্জদরয ফানড় রথদ  ভাঠ ম যন্ত 8 0     ঈজ্জদরয ফানড় ভাঠ ১ ন নভ             

97 ননিাদভয ফানড় রথদ  ভাঠ ম যন্ত 8 0     ননিাদভয ফানড় ভাঠ ০.৫ ন নভ             

98  াওাদযয ফানড় রথদ  নপকুর রভম্বাদযয ফানড় 

ম যন্ত 

8 0      াওাদযয ফানড় নপকুর 

রভম্বাদযয ফানড় 

০.৫ ন নভ             

99 াদদভয ফানড় রথদ  ভাঠ ম যন্ত 8 0     াদদভয ফানড় ভাঠ ২ ন নভ             

100  াঠভাযা দানখর ভাদ্রাা রথদ  যানপুয রযাড 

ম যন্ত 

8 0      াঠভাযা দানখর ভাদ্রাা যানপুয রযাড ২ ন নভ             

101 ারুদনয ফানড় রথদ  ভাঠ ম যন্ত 8 0     ারুদনয ফানড় ভাঠ ১ ন নভ             

102 ফাাদযয ফানড় রথদ  ন র ভাষ্টাদযয ফানড় ম যন্ত 8 0     ফাাদযয ফানড় ন র ভাষ্টাদযয 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             

103 িানদ্যদরয ফানড় রথদ  যানপুয রযাড ম যন্ত 8 0     িানদ্যদরয ফানড় যানপুয রযাড ১.৫ ন নভ             

104 এ.নড.ন. াআ স্কুর রথদ  পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 

ম যন্ত 

9 0     এ.নড.ন. াআ স্কুর পূফ যাড়া িাদভ 

ভনিদ 

০.৪ ন নভ             

105 বুদ গািীয ফানড় রথদ  নিভ াড়া িাদভ 

ভনিদ ম যন্ত 

9 0     বুদ গািীয ফানড় নিভ াড়া 

িাদভ ভনিদ 

৩০০ ফুট             



  

া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 

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 

এরনিআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

106 এ.নড.ন. াআ স্কুর রযাড 9 0     এ.নড.ন. াআ স্কুর লুনিয়া গ্রাভ ১.৩ ন নভ             

107 এ.নড.ন. াআ স্কুদরয া রথদ  ভান্নান াদদফয 

ফানড় ম যন্ত 

9 0     এ.নড.ন. াআ স্কুদরয 

া 

ভান্নান াদদফয 

ফানড় 

১.৫ ন নভ             

108 ততয়দফয ফানড় রথদ  ফদরশ্বযপুয রখা দনয ফানড় 

ম যন্ত 

9 0     ততয়দফয ফানড় ফদরশ্বযপুয 

রখা দনয ফানড় 

১ ন নভ             

109 নিভ াড়া িাদভ ভনিদ রথদ  াননুদযয 

ফানড় ম যন্ত 

9 0     নিভ াড়া িাদভ 

ভনিদ 

াননুদযয ফানড় ১ ন নভ             

110 াননুদযয ফানড় রথদ  লুতপদযয ফানড় ম যন্ত 9 0     াননুদযয ফানড় লুৎপদযয ফানড় ১ ন নভ             

111 লুতপদযয ফানড় রথদ  ভাদিদ মুনন্সয ফানড় ম যন্ত 9 0     লুতপদযয ফানড় ভাদিদ মুনন্সয 

ফানড় 

১.৫ ন নভ             

112 ভাদিদ মুনন্সয ফানড় রথদ  যানপুয য াযী 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ম যন্ত 

9 0     ভাদিদ মুনন্সয ফানড় যানপুয য াযী 

প্রাথনভ  

নফদ্যারয় 

০.৫ ন নভ             

113 াননুদযয ফানড় রথদ  ফদরশ্বযপুয ইদগাহ্  ম যন্ত 9 0     াননুদযয ফানড় ফদরশ্বযপুয 

ইদগাহ্  

১ ন নভ             

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-37 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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



  

াতা-38 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-39 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-২ 

 



  

াতা-40 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-41 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-42 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-43 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-44 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-45 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-46 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য—৯ 

 


