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াতা-II : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

মুখফন্ধ 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

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

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

গ্রদনয তৈততা নযাদযয রক্ষদত্র নফদল র্ভনভ া ারন  যদফ।  

 

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

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

দমাগীতায িন্য অন্তনয  কৃতজ্ঞতা িানানি। 

 

ধন্যফাদাদন্ত, 

 

রিয়াযম্যান 

৭ নং দযািাট আঈননয়ন নযলদ, 

ফাঘাযাড়া, 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- ২3  

 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         ২4 - 41 

 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    42- 51

 

 

 

 



  

াতা-4 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নিনিত যণ এফং ম্পদ নাক্ত যণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-5 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

আঈনব আঈননয়ন নযলদ বফন 

প্রানফ প্রাথনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভানফ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভাদ্রাা ভাদ্রাা বফন 

 দরি  দরি বফন 

ভনিয ভনিয 

শ্মান শ্মানঘাট 

এখা এনতভ খানা 

ইগা ইদগাহ্  ভয়দান 

রা রাস্ট নপ বফন 

আঈর্ভ আঈননয়ন র্ভনভ নপ বফন 

  আঈননয়ন স্বাস্থয ও নযফায  ল্যান র ন্দ্র 

ভা  ভাদ যট/াট/ফািায 

মাো মাত্রী োঈনী 

ভনিদ ভনিদ 

 ফযস্থান  ফযস্থান 

ন  ন নন   ন যায/ স্পট য 

ব নফনবন্ন ধযদনয য ানয বফন 

ভািায ভািায 

ব্যাং  নফনবন্ন য ানয/দফয ানয ব্যাং  

রাআদব্রযী রাআদব্রযী/াঠাগায 

ক্লাফ ক্লাফ/ংঘ/াংস্কৃনত  নযলদ/নভনত/ংস্থা 

এননিও নফনবন্ন এননিও 

ন্যান্য ন্যান্য 
 

 

 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

ভাযা ভাটিয যাস্তা (রোট ফড়  র ধযদনয) 

াআ আদটয নরং(ফানরয ঈয আট নফোদনা া া যাস্তা) 

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

ানি নি ঢারাআ নদদয় ততনয া া যাস্তা 

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

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

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

দর স্যাননটানয ল্যানিন 

পুকুয পুকুয (রোট/ফড়/য ানয/দফয ানয) 

খাাফা খার/াওড়/ফাওড় 

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

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 



  

াতা-6 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

ন্যান্য ন্যান্য 

অরভা অরভাযী 

আস্টযানফ  নম্পঈটায এদক্সনযি 

 যানফদনট  যানফদনট 

 যাদভযা  যাদভযা 

 ভ  নম্পঈটায 

খাট খাট 

গন গবীয নরকূ 

ঘনড় ঘনড় 

রিয়ায রিয়ায 

রিনায রিনাদযটয 

িনভ িনভ 

টাআদভ টাআ রভনন 

টিনব টিনব 

রটনফর রটনফর 

ট্াং  াননয ট্াং  

িনর িনর 

তারা তারা 

ততিত্র ততিত্র 

াম্প াননয াম্প 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয 

নপল্টায াননয নপরটায 

পযান পযান 

পদটা ন পদটাষ্টযাট রভনন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

নিি নিি 

ফাআা ফাআাআদ র 

নফদ্যযৎঈ নফদ্যযৎ যফযাদয ঈ যণ 

রফঞ্চ রফঞ্চ 

রফাড য রফাড য 

ব্যাটানয ব্যাটানয 

বফন বফন 

রভনন রভনন 

রাআট রাআট 

ররনভদভ ররনভদনটিং রভনন 

রষ্টি রস্টি 

স্ক্যান স্ক্যানায রভনন 

াঈন াঈন্ড নদস্টভ 

ররপ ররপ 

রৌযনফ রৌযনফদ্যযৎ 

 



াতা-7 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ যক্ত  র স্থাফয ও স্থাফয ম্পদদয নযভান  

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

ন্যান্য 3 

আঈননয়ন নযলদ 1 

ইদগা 5 

এনতভ খানা 4 

 ফযস্থান 1 

 দরি 1 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় 10 

রাস্ট নপ 1 

ভনিয 32 

ভনিদ 36 

ভাদ্রাা 6 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 5 

ভাদ যট 4 

মাত্রী োঈনী 1 

শ্মানঘাট 7 

স্বাস্থয র ন্দ্র 2 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ 5040 

গবীয নরকূ 35 

নফর 1 

স্যাননটাযী ল্যানিন 4928 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা 29 

া া যাস্তা 18 

ভাটিয যাস্তা 104 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 5 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

ন্যান্য 1 

অরভাযী 3 

 নম্পঈটায 3 

 যানফদনট 2 

 যাদভযা 1 

গবীয নরকূ 1 

রিয়ায 60 

িনভ 1 

রটনফর 9 

প্রদিক্টয 2 

নপ্রন্টায 2 

পযান 5 

রফাড য 1 

বফন 2 

স্ক্যানায রভনন 1 

 

 

 

 

 

 



  

া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 ৭ নং দযািাট আঈননয়ন নযলদ । বফন ২ টি ( নতুন, পুযাতন ) রভাট রুভ ১৯ টি । 4 1935 27 আঈনব ০41935০27 

িনভ আঈননয়ন নযলদদয িনভ ৮৪ তাং । 0 0 72 িনভ ০00০72 

 

 

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

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

ন্যান্য  যারকুদরটয 0 0 1 ন্যান্য ০00০1 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 2 অরভা ০00০2 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 3 অরভা ০00০3 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 4 অরভা ০00০4 

 যানফদনট পাআর  যানফদনট ষ্টীদরয 0 0 5  যানফদনট ০00০5 

 যানফদনট পাআর  যানফদনট ষ্টীদরয 0 0 6  যানফদনট ০00০6 

গবীয নরকূ গবীয নরকূ 0 0 11 গন ০00০11 

রফাড য রনাটি রফাড য 0 0 91 রফাড য ০00০91 
 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রটনফর 

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

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 0 73 রটনফর ০00০73 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 0 74 রটনফর ০00০74 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 0 75 রটনফর ০00০75 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 0 76 রটনফর ০00০76 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 0 77 রটনফর ০00০77 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 0 78 রটনফর ০00০78 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 0 79 রটনফর ০00০79 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 0 80 রটনফর ০00০80 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 0 81 রটনফর ০00০81 

 
 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রিয়ায 

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

রিয়ায াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 0 12 রিয়ায ০00০12 

রিয়ায াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 0 13 রিয়ায ০00০13 

রিয়ায াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 0 14 রিয়ায ০00০14 

রিয়ায াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 0 15 রিয়ায ০00০15 

রিয়ায াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 0 16 রিয়ায ০00০16 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 17 রিয়ায ০00০17 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 18 রিয়ায ০00০18 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 19 রিয়ায ০00০19 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 20 রিয়ায ০00০20 



  

াতা-9 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 21 রিয়ায ০00০21 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 22 রিয়ায ০00০22 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 23 রিয়ায ০00০23 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 24 রিয়ায ০00০24 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 25 রিয়ায ০00০25 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 26 রিয়ায ০00০26 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 27 রিয়ায ০00০27 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 28 রিয়ায ০00০28 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 29 রিয়ায ০00০29 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 30 রিয়ায ০00০30 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 31 রিয়ায ০00০31 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 32 রিয়ায ০00০32 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 33 রিয়ায ০00০33 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 34 রিয়ায ০00০34 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 35 রিয়ায ০00০35 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 36 রিয়ায ০00০36 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 37 রিয়ায ০00০37 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 38 রিয়ায ০00০38 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 39 রিয়ায ০00০39 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 40 রিয়ায ০00০40 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 41 রিয়ায ০00০41 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 42 রিয়ায ০00০42 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 43 রিয়ায ০00০43 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 44 রিয়ায ০00০44 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 45 রিয়ায ০00০45 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 46 রিয়ায ০00০46 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 47 রিয়ায ০00০47 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 48 রিয়ায ০00০48 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 49 রিয়ায ০00০49 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 50 রিয়ায ০00০50 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 51 রিয়ায ০00০51 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 52 রিয়ায ০00০52 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 53 রিয়ায ০00০53 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 54 রিয়ায ০00০54 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 55 রিয়ায ০00০55 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 56 রিয়ায ০00০56 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 57 রিয়ায ০00০57 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 58 রিয়ায ০00০58 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 59 রিয়ায ০00০59 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 60 রিয়ায ০00০60 



  

া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 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 61 রিয়ায ০00০61 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 62 রিয়ায ০00০62 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 63 রিয়ায ০00০63 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 64 রিয়ায ০00০64 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 65 রিয়ায ০00০65 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 66 রিয়ায ০00০66 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 67 রিয়ায ০00০67 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 68 রিয়ায ০00০68 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 69 রিয়ায ০00০69 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 70 রিয়ায ০00০70 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 71 রিয়ায ০00০71 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: আদর িননক্স াভগ্রী ও মন্ত্রানত (পযান) 

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

পযান রটনফর পযান 0 2012 86 পযান ০02012০86 

পযান ননরংপযান ( ন্যানার টঙ্গী ) 0 0 87 পযান ০00০87 

পযান ননরংপযান ( ন্যানার টঙ্গী ) 0 0 88 পযান ০00০88 

পযান ননরংপযান ( ন্যানার টঙ্গী ) 0 0 89 পযান ০00০89 

পযান ননরংপযান ( ন্যানার টঙ্গী ) 0 0 90 পযান ০00০90 

 

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

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

 যাদভযা নডনিটার  যাদভযা 0 2011 7  যাদভযা ০02011০7 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায HP 0 2011 82 নপ্রন্টায ০02011০82 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায HP Lazer 0 2011 83 নপ্রন্টায ০02011০83 

প্রদিক্টয ভানল্টনভনডয়া প্রদিক্টয 0 2011 84 প্রদিক্টয ০02011০84 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয স্ক্রীন 0 2011 85 প্রদিক্টয ০02011০85 

স্ক্যানায রভনন স্ক্যানায Canon 0 2011 94 স্ক্যান ০02011০94 
 

 

 

 

 

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

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

 নম্পঈটায  নম্পঈটায রট 0 0 8  ভ ০00০8 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায রট 0 0 9  ভ ০00০9 

 নম্পঈটায ভদডভ গ্রাভীণদপান 0 2011 10  ভ ০02011০10 

 

 



  

াতা-11 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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 

এনতভ খানা ভনযন ীযফানড় এনতভখানা । 3 2008 21 এখা ০32008০21 

ন্যান্য ন এআি এর ন ন্ডায গাদড যন স্কুর । 4 2005 26 ন্যান্য ০42005০26 

এনতভ খানা ন এআি এর এনতভখানা । বফন ১ টি, রুভ ৩ টি । 4 1990 29 এখা ০41990০29 

এনতভ খানা পুকুনযয়া এনতভখানা । 5 2012 45 এখা ০52012০45 

স্বাস্থয র ন্দ্র পুকুনযয়া  নভঈননটি নক্লনন  । 5 1998 46   ০51998০46 

 দরি বুদদাপুয আঈনাআদটড  দরি । ৫ টি বফন । 7 1982 70  দরি ০71982০70 

মাত্রী োঈনী োনতয়ানতরা মাত্রী োঈনী । 7 2012 71 মাো ০72012০71 

ন্যান্য োনতয়ানতরা ন ন্ডায গাদড যন স্কুর । ১ টি টিনদড বফন, রুভ ৪ টি । 8 1998 80 ন্যান্য ০81998০80 

ন্যান্য োনতয়ানতরা নশু এ াদডভী । ১ তরা বফন, রুভ ৩ টি । 8 2009 81 ন্যান্য ০82009০81 

এনতভ খানা দযাঘাট ঈিয াড়া এনতভখানা । ১ তরা বফন, রুভ ৩ টি । 8 0 82 এখা ০80০82 

রাষ্ট নপ োনতয়ানতরা রাস্ট নপ । 8 0 83 রা ০80০83 

স্বাস্থয র ন্দ্র তয়দ ভামুদপুয  নভঈননটি নক্লনন  9 1996 99   ০91996০99 

 

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 নিভ াআ াড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ২ টি, রুভ ৬ টি 1 1914 2 প্রানফ ০11914০2 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় পূফ য াআ াড়া ভদডর য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । ২ তরা বফন, রুভ ২০ টি । 2 1937 15 প্রানফ ০21937০15 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভনযন য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ২ টি নফনল্ডং, রুভ ৬ টি । 3 1953 22 প্রানফ ০31953০22 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় াবুো য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ১ টি, রুভ ৪ টি । 4 1945 30 প্রানফ ০41945০30 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় পুকুনযয়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ১ টি টিনদড, রুভ ৫ টি । 5 2003 47 প্রানফ ০52003০47 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় সুখদদফপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । ১ তরা ২ টি বফন, রুভ ৮ টি । 6 0 55 প্রানফ ০60০55 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নফ ন য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । ১ টি ১ তরা বফন, রুভ ৪ টি । 7 1990 72 প্রানফ ০71990০72 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় োনতয়ানতরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ২ টি । ১ টি ১ তরা, ১ টি টিনদড । রভাট রুভ ৮ টি । 8 1921 84 প্রানফ ০81921০84 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় দাঁতপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ৩ টি, রুভ ১২ টি । 9 1971 100 প্রানফ ০91971০100 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় তয়দ ভামুদপুয তনফফয যভান রফয ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ১ টি, রুভ ৪ টি । 9 2009 101 প্রানফ ০92009০101 

 

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 াআ াড়া ঈচ্চ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ৩ টি, রুভ ১৪ টি । 1 1988 3 ভানফ ০11988০3 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ন এআি এর ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ২ টি, রুভ ৭ টি । 4 1985 32 ভানফ ০41985০32 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় সুখদদফপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ৪ টি । ১ তরা ১ টি, টিনদড ৩ টি, রভাট রুভ ১২ টি । 6 0 56 ভানফ ০60০56 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় োনতয়ানতরা ফানর া নফদ্যারয় । বফন ৩ টি । ১ টি ২ তরা, ১ টি ১ তরা, ১ টি টিনদড । রভাট রুভ ১৬ টি । 8 1987 86 ভানফ ০81987০86 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় োনতয়ানতরা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ৪ টি । ১ টি ২ তরা, ২ টি ১ তরা, ১ টি টিনদড । রভাট রুভ ১৬ টি । 8 1922 87 ভানফ ০81922০87 

 

 

 

 



  

াতা-12 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

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

ভাদ্রাা ঈিয াড়া ানপনিয়া ভাদ্রাা । ২ টি বফন, রুভ ৩ টি । 1 1960 4 ভাদ্রাা ০11960০4 

ভাদ্রাা ভনযন ীযফানড় ভাদ্রাা । 3 2009 23 ভাদ্রাা ০32009০23 

ভাদ্রাা ন এআি এর  ানযয়ানা ভাদ্রাা । বফন ১ টি, রুভ ২ টি । 4 1947 33 ভাদ্রাা ০41947০33 

ভাদ্রাা ন এআি এর দানখর ভাদ্রাা । বফন ৩ টি, রুভ ১০ টি । 4 1935 34 ভাদ্রাা ০41935০34 

ভাদ্রাা ন এআি এর ানপনিয়া ভাদ্রাা । বফন ১ টি, রুভ ৫ টি । 4 1995 35 ভাদ্রাা ০41995০35 

ভাদ্রাা োনতয়ানতরা দানখর ভাদ্রাা । বফন ২ টি ১ টি ১ তরা, ১ টি টিনদড । রুভ ৮ টি । 8 1965 88 ভাদ্রাা ০81965০88 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিদ) 

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

ভনিদ ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । 1 1960 10 ভনিদ ০11960০10 

ভনিদ দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ । 1 1965 11 ভনিদ ০11965০11 

ভনিদ ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ । 1 2004 12 ভনিদ ০12004০12 

ভনিদ  ড়াআতরা ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা । 2 1950 17 ভনিদ ০21950০17 

ভনিদ ফাঘাযাড়া নিভ াড়া িাদভ ভনিদ । 2 1995 18 ভনিদ ০21995০18 

ভনিদ াদখযাট িাদভ ভনিদ । 2 1980 19 ভনিদ ০21980০19 

ভনিদ ভনযন দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 3 1997 24 ভনিদ ০31997০24 

ভনিদ ভনযন ািী াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড বফন । 3 2004 25 ভনিদ ০32004০25 

ভনিদ ন এআি এর ফািায িাদভ ভনিদ । 4 1995 38 ভনিদ ০41995০38 

ভনিদ রক্ষীপুয াদেগানা ভনিদ । 4 2005 39 ভনিদ ০42005০39 

ভনিদ রক্ষীপুয নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ । 4 1947 40 ভনিদ ০41947০40 

ভনিদ াবুো  ানযগয াড়া িাদভ ভনিদ । 4 1997 41 ভনিদ ০41997০41 

ভনিদ াবুো খি ায াড়া িাদভ ভনিদ । 4 1947 42 ভনিদ ০41947০42 

ভনিদ াবুো পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ । 4 1972 43 ভনিদ ০41972০43 

ভনিদ পুকুনযয়া অড্ডাাড়া িাদভ ভনিদ । 5 2012 50 ভনিদ ০52012০50 

ভনিদ পুকুনযয়া পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ । 5 1987 51 ভনিদ ০51987০51 

ভনিদ পুকুনযয়া পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ । 5 1945 52 ভনিদ ০51945০52 

ভনিদ পুকুনযয়া নিভ াড়া িাদভ ভনিদ । 5 2004 53 ভনিদ ০52004০53 

ভনিদ পুকুনযয়া ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ । 5 2008 54 ভনিদ ০52008০54 

ভনিদ  ানর াপুয িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 6 0 66 ভনিদ ০60০66 

ভনিদ যাভকৃষ্ণপুয িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 6 0 67 ভনিদ ০60০67 

ভনিদ াযকুর পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 7 1972 75 ভনিদ ০71972০75 

ভনিদ াযকুর নিভ াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড । 7 0 76 ভনিদ ০70০76 

ভনিদ বুদদাপুয পুযাতন িাদভ ভনিদ । 7 1945 77 ভনিদ ০71945০77 

ভনিদ বুদদাপুয ফািায িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 7 1998 78 ভনিদ ০71998০78 

ভনিদ োনতয়ানতরা ভাে ফািায িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 0 92 ভনিদ ০80০92 

ভনিদ োনতয়ানতরা ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 0 93 ভনিদ ০80০93 

ভনিদ োনতয়ানতরা রভাো দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড বফন । 8 0 94 ভনিদ ০80০94 

ভনিদ দযাঘাট ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 0 95 ভনিদ ০80০95 

ভনিদ দযাঘাট ঈিয াড়া ানপনিয়া ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 0 96 ভনিদ ০80০96 



  

াতা-13 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভনিদ দযাঘাট দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 0 97 ভনিদ ০80০97 

ভনিদ দযাঘাট ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 0 98 ভনিদ ০80০98 

ভনিদ দাঁতপুয ফািায িাদভ ভনিদ । 9 1992 112 ভনিদ ০91992০112 

ভনিদ ফরযাভপুয িাদভ ভনিদ । 9 1985 113 ভনিদ ০91985০113 

ভনিদ তয়দ ভামুদপুয ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । 9 1962 114 ভনিদ ০91962০114 

ভনিদ তয়দ ভামুদপুয দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ । 9 2008 115 ভনিদ ০92008০115 
 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিয) 

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

ভনিয ঈিয াড়া  ানর ভনিয । 1 2014 5 ভনিয ০12014০5 

ভনিয ঈিয াড়া যাধা রগানফি ভনিয । 1 2000 6 ভনিয ০12000০6 

ভনিয ঈিয াড়া াফ যিনীয় দূগ যা ভনিয । 1 1995 7 ভনিয ০11995০7 

ভনিয দনক্ষন াড়া  ানর ভনিয । 1 1960 8 ভনিয ০11960০8 

ভনিয ভধ্য াড়া যাধা রগানফি ভনিয । 1 2014 9 ভনিয ০12014০9 

ভনিয রক্ষীপুয ঋনল াড়া  ানর ভনিয । 4 1980 36 ভনিয ০41980০36 

ভনিয াবুো রিদর াড়া  ানর ভনিয । 4 1990 37 ভনিয ০41990০37 

ভনিয পুকুনযয়া  ানর ভনিয/অশ্রভ । 5 1978 48 ভনিয ০51978০48 

ভনিয পুকুনযয়া াাাড়া  ানর ভনিয । 5 1964 49 ভনিয ০51964০49 

ভনিয অোআপুয  ানর ভনিয । 6 0 57 ভনিয ০60০57 

ভনিয  ানর াপুয  ানর ভনিয । 6 0 58 ভনিয ০60০58 

ভনিয বাড়গ্রাভ  ানর ভনিয । 6 0 59 ভনিয ০60০59 

ভনিয ভাশ্মান  ানর ভনিয দূগ যা ভনিয । 6 0 60 ভনিয ০60০60 

ভনিয যাভকৃষ্ণপুয দূগ যা ভনিয । 6 0 61 ভনিয ০60০61 

ভনিয রক্ষীনাযায়নপুয  ানর ভনিয । 6 0 62 ভনিয ০60০62 

ভনিয সুখদদফপুয  ানর ভনিয । 6 0 63 ভনিয ০60০63 

ভনিয সুখদদফপুয দূগ যা ভনিয । 6 0 64 ভনিয ০60০64 

ভনিয সুখদদফপুয নয ভনিয । 6 0 65 ভনিয ০60০65 

ভনিয বুদদাপুয নন্দুাড়া  ানর ভনিয 7 1991 74 ভনিয ০71991০74 

ভনিয োনতয়ানতরা ফািায  ানর ভনিয । 8 0 89 ভনিয ০80০89 

ভনিয দযাঘাট ফাওড়কুর পুযাতন  ানর ভনিয । 8 0 90 ভনিয ০80০90 

ভনিয দযাঘাট নন্দু াড়া াফ যিনীন ভনিয । 8 0 91 ভনিয ০80০91 

ভনিয দাঁতপুয রঘাল াড়া  ানর ভনিয । 9 1977 102 ভনিয ০91977০102 

ভনিয দাঁতপুয তায  রঘাদলয  ানর ভনিয । 9 1978 103 ভনিয ০91978০103 

ভনিয দাঁতপুয শ্মাদন  ানর ভনিয । 9 1986 104 ভনিয ০91986০104 

ভনিয ফরযাভপুয নাথ াড়া  ানর ভনিয । 9 1995 105 ভনিয ০91995০105 

ভনিয ফরযাভপুয নফাযা াড়া  ানর ভনিয । 9 1992 106 ভনিয ০91992০106 

ভনিয তয়দ ভামুদপুয রধাা াড়া  ানর ভনিয । 9 1973 107 ভনিয ০91973০107 

ভনিয তয়দ ভামুদপুয নাথ াড়া ( নফ যদনায ফানড়য াদ)  ানর ভনিয । 9 1987 108 ভনিয ০91987০108 

ভনিয তয়দ ভামুদপুয নাথ াড়া  ানর ভনিয । 9 1964 109 ভনিয ০91964০109 

ভনিয তয়দ ভামুদপুয ার ঘাটি  ানর ভনিয । ( রফরগনড়য়ায ফানড়য াদ ) 9 1955 110 ভনিয ০91955০110 

ভনিয তয়দ ভামুদপুয ভাদরা াড়া াফ যিনীন পূিা ভনিয । 9 1932 111 ভনিয ০91932০111 



  

াতা-14 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ইদগাহ্ 

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

ইদগা াআ াড়া িাদভ ভনিদ ইদগা ভাঠ । 1 1960 1 ইগা ০11960০1 

ইদগা ভনযন স্কুর ভাঠ ইদগা ভয়দান । 3 2003 20 ইগা ০32003০20 

ইদগা ন এআি এর ইদগা ভয়দান । 4 1947 28 ইগা ০41947০28 

ইদগা পুকুনযয়া ইদগা ভয়দান । 5 2014 44 ইগা ০52014০44 

ইদগা বুদদাপুয িাদভ ভনিদ ইদগা ভাঠ । 7 1952 69 ইগা ০71952০69 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: শ্মান 

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

শ্মানঘাট াআ াড়া শ্মানঘাট । 1 1975 13 শ্মান ০11975০13 

শ্মানঘাট বফতযনী ভাশ্মান । 6 0 68 শ্মান ০60০68 

শ্মানঘাট বুদদাপুয শ্মানঘাট । 7 1950 79 শ্মান ০71950০79 

শ্মানঘাট দাঁতপুয শ্মান । 9 2004 116 শ্মান ০92004০116 

শ্মানঘাট ফরযাভপুয রৈা ীভানা শ্মান ঘাট । 9 1995 117 শ্মান ০91995০117 

শ্মানঘাট তয়দ ভামুদপুয রগারদায াদ শ্মান । 9 1987 118 শ্মান ০91987০118 

শ্মানঘাট তয়দ ভামুদপুয নাথ াড়া শ্মান । 9 1978 119 শ্মান ০91978০119 

 
 

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 ফাঘাযাড়া নিভ াড়া রভাড় ফািায । 2 2009 16 ভা  ০22009০16 

ভাদ যট াবুো ফািায । 4 1972 31 ভা  ০41972০31 

ভাদ যট বুদদাপুয োনতয়ানতরা ফািায । 7 1985 73 ভা  ০71985০73 

ভাদ যট োনতয়ানতরা ফািায । 8 0 85 ভা  ০80০85 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ভািায/ ফযস্থান 

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

 ফযস্থান  ড়াআতরা ভধ্য াড়া নফশ্বা  ফযস্থান । 2 0 14  ফযস্থান ০20০14 

 

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 ৬৫০ টি গবীয নরকূ অদে 1 0 1 গন ০10০1 

গবীয নরকূ অবু নাদদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2010 2 গন ০12010০2 

গবীয নরকূ ঈিয াড়া নডনয ভাদঠ ১ টি গবীয নরকূ 1 2014 3 গন ০12014০3 

গবীয নরকূ  ানতয  রদফনাথ ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 4 গন ০12012০4 

গবীয নরকূ  ানতয  য াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2011 5 গন ০12011০5 

গবীয নরকূ  ন য নফশ্বায় ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2010 6 গন ০12010০6 



  

াতা-15 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

গবীয নরকূ কৃষ্ণ দ যাদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2011 7 গন ০12011০7 

গবীয নরকূ দ্যয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2011 8 গন ০12011০8 

গবীয নরকূ প্রদী যাদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2010 9 গন ০12010০9 

গবীয নরকূ ফকুর যাদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2010 10 গন ০12010০10 

গবীয নরকূ ফাবু যাভ নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2008 11 গন ০12008০11 

গবীয নরকূ ফাারুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 12 গন ০12012০12 

গবীয নরকূ নফর িদরয স্বয ধুড়াভাযী ব্রীদিয ভাথায় ১ টি গবীয নরকূ 1 2011 13 গন ০12011০13 

গবীয নরকূ স্বদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2011 14 গন ০12011০14 

গবীয নরকূ সুভান্তয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 15 গন ০12012০15 

গবীয নরকূ ননর য াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2005 17 গন ০12005০17 

গবীয নরকূ অবু তাদরদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2009 18 গন ০12009০18 

গবীয নরকূ িাাঙ্গীয রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 19 গন ০12012০19 

গবীয নরকূ ২ নং ওয়াদড য  ড়াআতরা গ্রাদভ ১৫০ টি গবীয নরকূ অদে 2 0 21 গন ০20০21 

গবীয নরকূ ২ নং ওয়াদড য ফাঘাযাড়া গ্রাদভ ২০০ টি গবীয নরকূ অদে 2 0 22 গন ০20০22 

গবীয নরকূ  ড়াআতরা অক্তাযরুজ্জাভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2011 23 গন ০22011০23 

গবীয নরকূ  ড়াআতরা অনভনুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 24 গন ০22012০24 

গবীয নরকূ  ড়াআতরা পনয়ায যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 25 গন ০22012০25 

গবীয নরকূ  ড়াআতরা ভাবুদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 26 গন ০22013০26 

গবীয নরকূ  ড়াআতরা ান্নান রাদদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 27 গন ০22013০27 

গবীয নরকূ ফাঘাযাড়া অব্দুয যাজ্জাদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2014 28 গন ০22014০28 

গবীয নরকূ ফাঘাযাড়া তনফফয যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2014 29 গন ০22014০29 

গবীয নরকূ ফাঘাযাড়া প্রদী রদফনাদতয  ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 30 গন ০22012০30 

গবীয নরকূ ফাঘাযাড়া নফোদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 31 গন ০22012০31 

গবীয নরকূ ফাঘাযাড়া ভনপজুয যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 32 গন ০22013০32 

গবীয নরকূ ফাঘাযাড়া াধন নননয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 33 গন ০22013০33 

গবীয নরকূ  ড়াআতরা অবু াইদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2011 34 গন ০22011০34 

গবীয নরকূ  ড়াআতরা খনরলুয যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 35 গন ০22012০35 

গবীয নরকূ  ড়াআতরা রভাাযদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2010 36 গন ০22010০36 

গবীয নরকূ  ড়াআতরা রভাাব্বদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 37 গন ০22012০37 

গবীয নরকূ  ড়াআতরা ানপজুয যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 38 গন ০22012০38 

গবীয নরকূ ফাঘাযাড়া নদযন রদফনাদথয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2005 39 গন ০22005০39 

গবীয নরকূ ফাঘাযাড়া পারু  রাদদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2006 40 গন ০22006০40 

গবীয নরকূ ফাঘাযাড়া পারু  রাদদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2006 41 গন ০22006০41 

গবীয নরকূ ফাঘাযাড়া ভননরুজ্জাভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2007 42 গন ০22007০42 

গবীয নরকূ ফাঘাযাড়া াদভভ ভাস্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2005 43 গন ০22005০43 

গবীয নরকূ ৩ নং ওয়াদড য ভনযন গ্রাদভ ২৫০ টি গবীয নরকূ অদে 3 0 51 গন ০30০51 

গবীয নরকূ ভনযন ওভদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 52 গন ০32012০52 

গবীয নরকূ ভনযন নিয়ায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 53 গন ০32012০53 

গবীয নরকূ ভনযন ফদদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 54 গন ০32012০54 

গবীয নরকূ ভনযন যাজুয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2013 55 গন ০32013০55 



  

াতা-16 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

গবীয নরকূ ভনযন ন নায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2014 56 গন ০32014০56 

গবীয নরকূ ভনযন াআফুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2013 57 গন ০32013০57 

গবীয নরকূ ভনযন াক্কাফ অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2013 58 গন ০32013০58 

গবীয নরকূ ভনযন রাযাদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 59 গন ০32012০59 

গবীয নরকূ ৪ নং ওয়াদড য রক্ষীপুয গ্রাদভ ২৮০ টি গবীয নরকূ অদে 4 0 61 গন ০40০61 

গবীয নরকূ ৪ নং ওয়াদড য াবুো গ্রাদভ ২৪০ টি গবীয নরকূ অদে 4 0 62 গন ০40০62 

গবীয নরকূ ৭ নং আঈননয়ন নযলদদ ১ টি গবীয নরকূ অদে 4 1935 63 গন ০41935০63 

গবীয নরকূ  ানযঅনা ভাদ্রাায় ১ টি গবীয নরকূ 4 0 64 গন ০40০64 

গবীয নরকূ ন এআি এর এনতভখানায় ১ টি গবীয নরকূ 4 2010 65 গন ০42010০65 

গবীয নরকূ ন এআি এর ন ন্ডায গাদড যদন ১ টি গবীয নরকূ 4 2004 66 গন ০42004০66 

গবীয নরকূ ন এআি এর দানখর ভাদ্রাায় ১ টি গবীয নরকূ 4 2000 67 গন ০42000০67 

গবীয নরকূ ন এআি এর ফািায িাদভ ভনিদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2000 68 গন ০42000০68 

গবীয নরকূ ন এআি এর ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 4 0 69 গন ০40০69 

গবীয নরকূ রক্ষীপুয ঋনল াড়ায়  ানর ভনিদয ১ টি গবীয নরকূ 4 0 70 গন ০40০70 

গবীয নরকূ রক্ষীপুয ভাাবুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 0 71 গন ০40০71 

গবীয নরকূ াবুো য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 4 1990 72 গন ০41990০72 

গবীয নরকূ াবুো  ি ায াড়া িাদভ ভনিদ ১ টি গবীয নরকূ 4 0 73 গন ০40০73 

গবীয নরকূ াবুো রিদর াড়ায়  ানর ভনিদয ১ টি গবীয নরকূ 4 2010 74 গন ০42010০74 

গবীয নরকূ াবুো পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2007 75 গন ০42007০75 

গবীয নরকূ াবুো ফািাদয ১ টি গবীয নরকূ 4 0 76 গন ০40০76 

গবীয নরকূ অনুয়ায সুাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2012 77 গন ০42012০77 

গবীয নরকূ ন এআি এর দানখর ভাদ্রাায় ১ টি গবীয নরকূ 4 2010 78 গন ০42010০78 

গবীয নরকূ ন এআি এর ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 4 2011 79 গন ০42011০79 

গবীয নরকূ ভাষ্টায অনিজুয যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2007 80 গন ০42007০80 

গবীয নরকূ ানভদ দ্দযাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2011 81 গন ০42011০81 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড য পুকুনযয়া গ্রাদভ ৪৫৫ টি গবীয নরকূ অদে 5 0 84 গন ০50০84 

গবীয নরকূ পুকুনযয়া অনারুদরয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 5 2013 85 গন ০52013০85 

গবীয নরকূ পুকুনযয়া আরাদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 5 2014 86 গন ০52014০86 

গবীয নরকূ পুকুনযয়া  ারাদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 5 2013 87 গন ০52013০87 

গবীয নরকূ পুকুনযয়া ফাচ্চুয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 5 2013 88 গন ০52013০88 

গবীয নরকূ পুকুনযয়া সুপদরয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 5 2013 89 গন ০52013০89 

গবীয নরকূ পুকুনযয়া অআয়ুদফয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 5 2004 90 গন ০52004০90 

গবীয নরকূ পুকুনযয়া অব্বাদয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 5 2008 91 গন ০52008০91 

গবীয নরকূ পুকুনযয়া  নযদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 5 2008 92 গন ০52008০92 

গবীয নরকূ পুকুনযয়া প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 5 2002 93 গন ০52002০93 

গবীয নরকূ পুকুনযয়া ারাদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 5 2006 94 গন ০52006০94 

গবীয নরকূ ৬ নং ওয়াদড য অোআপুয গ্রাদভ ২৫ টি গবীয নরকূ অদে 6 0 100 গন ০60০100 

গবীয নরকূ ৬ নং ওয়াদড য  ানর াপুয গ্রাদভ ৩০ টি গবীয নরকূ অদে 6 0 101 গন ০60০101 

গবীয নরকূ ৬ নং ওয়াদড য গড় গ্রাদভ ২৬ টি গবীয নরকূ অদে 6 0 102 গন ০60০102 

গবীয নরকূ ৬ নং ওয়াদড য যাভকৃষ্ণপুয গ্রাদভ ২১৮ টি গবীয নরকূ অদে 6 0 103 গন ০60০103 



  

া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 ৬ নং ওয়াদড য রক্ষীনাযায়নপুয গ্রাদভ ৩২ টি গবীয নরকূ অদে 6 0 104 গন ০60০104 

গবীয নরকূ ৬ নং ওয়াদড য সুখদদফপুয গ্রাদভ ৮০ টি গবীয নরকূ অদে 6 0 105 গন ০60০105 

গবীয নরকূ সুখদদফপুয ননাদফয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 6 2004 106 গন ০62004০106 

গবীয নরকূ সুখদদফপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 6 2006 107 গন ০62006০107 

গবীয নরকূ ৭ নং ওয়াদড য াযকুর গ্রাদভ ১৭০  টি গবীয নরকূ অদে 7 0 114 গন ০70০114 

গবীয নরকূ ৭ নং ওয়াদড য বুদদাপুয গ্রাদভ ২০০  টি গবীয নরকূ অদে 7 0 115 গন ০70০115 

গবীয নরকূ াযকুর অআয়ূদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013 116 গন ০72013০116 

গবীয নরকূ াযকুর অবু তাদরদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013 117 গন ০72013০117 

গবীয নরকূ াযকুর াআ নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2012 118 গন ০72012০118 

গবীয নরকূ বুদদাপুয রগৌওদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013 119 গন ০72013০119 

গবীয নরকূ বুদদাপুয োদ দনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013 120 গন ০72013০120 

গবীয নরকূ বুদদাপুয ানপজুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013 121 গন ০72013০121 

গবীয নরকূ ৮ নং ওয়াদড য োনতয়ানতরা গ্রাদভ ৩০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0 124 গন ০80০124 

গবীয নরকূ ৮ নং ওয়াদড য দযাঘাট গ্রাদভ ১২০০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0 125 গন ০80০125 

গবীয নরকূ দযাঘাট তনযকুর আরাদভয ১ টি গবীয নরকূ 8 2004 126 গন ০82004০126 

গবীয নরকূ দযাঘাট ফাসুদদফ নফশ্বাদয ১ টি গবীয নরকূ 8 2012 127 গন ০82012০127 

গবীয নরকূ দযাঘাট াাান অরীয ১ টি গবীয নরকূ 8 2005 128 গন ০82005০128 

গবীয নরকূ দযাঘাট াফ যিনীন ভনিয ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 8 2006 129 গন ০82006০129 

গবীয নরকূ দযাঘাট রনরভ াাদনয ১ টি গবীয নরকূ 8 2005 130 গন ০82005০130 

গবীয নরকূ দযাঘাট ানপনিয়া ভাদ্রাা ও এনতভখানা ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 8 2013 131 গন ০82013০131 

গবীয নরকূ ৯ নং ওয়াদড য দাঁতপুয গ্রাদভ ১৯৫ টি গবীয নরকূ অদে 9 0 134 গন ০90০134 

গবীয নরকূ ৯ নং ওয়াদড য ফরযাভপুয গ্রাদভ ২৬৫ টি গবীয নরকূ অদে 9 0 135 গন ০90০135 

গবীয নরকূ ৯ নং ওয়াদড য তয়দ ভামুদপুয গ্রাদভ ২৭৫ টি গবীয নরকূ অদে 9 0 136 গন ০90০136 

গবীয নরকূ দাঁতপুয অভিাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 0 137 গন ০90০137 

গবীয নরকূ দাঁতপুয ফািাদয নফোদরয রদা াদনয াদ ১ টি গবীয নরকূ 9 2001 138 গন ০92001০138 

গবীয নরকূ দাঁতপুয ভনিদয ১ টি গবীয নরকূ 9 0 139 গন ০90০139 

গবীয নরকূ ফরযাভপুয  ানর ভনিদয ১ টি গবীয নরকূ 9 2012 140 গন ০92012০140 

গবীয নরকূ ফরযাভপুয নক্ষনতদয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 9 2014 141 গন ০92014০141 

গবীয নরকূ ফরযাভপুয নফ দনায ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 9 2012 142 গন ০92012০142 

গবীয নরকূ ফরযাভপুয যনফন দাদয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 143 গন ০92013০143 

গবীয নরকূ তয়দ ভামুদপুয নিল্লুয যভাদনয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 144 গন ০92013০144 

গবীয নরকূ তয়দ ভামুদপুয তাননিদযয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 145 গন ০92013০145 

গবীয নরকূ তয়দ ভামুদপুয নভিানুদযয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 146 গন ০92013০146 

গবীয নরকূ তয়দ ভামুদপুয ানরদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 147 গন ০92013০147 

গবীয নরকূ দাঁতপুয নযয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 9 2008 148 গন ০92008০148 

গবীয নরকূ ফরযাভপুয নফদনাদদয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 9 2009 149 গন ০92009০149 

গবীয নরকূ তয়দ ভামুদপুয ভনিদদয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 9 2010 150 গন ০92010০150 

গবীয নরকূ তয়দ ভামুদপুয যনদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 9 2005 151 গন ০92005০151 

 



  

াতা-18 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: স্যাননটাযী ল্যানিন/টয়দরট 

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

স্যাননটাযী ল্যানিন ১ নং ওয়াদড য ৬৬০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 1 0 20 দর ০10০20 

স্যাননটাযী ল্যানিন ২ নং ওয়াদড য  ড়াআতরা গ্রাদভ ১৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 2 0 44 দর ০20০44 

স্যাননটাযী ল্যানিন ২ নং ওয়াদড য ফাঘাযাড়া গ্রাদভ ২৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 2 0 45 দর ০20০45 

স্যাননটাযী ল্যানিন  ড়াআতরা অদনায়াদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2013 46 দর ০22013০46 

স্যাননটাযী ল্যানিন  ড়াআতরা িাভাদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2013 47 দর ০22013০47 

স্যাননটাযী ল্যানিন  ড়াআতরা নরয়া দতয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2013 48 দর ০22013০48 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফাঘাযাড়া অিাাদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2013 49 দর ০22013০49 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফাঘাযাড়া সুফাান যদাদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2013 50 দর ০22013০50 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৩ নং ওয়াদড য ভনযন গ্রাদভ ২৪৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 3 0 60 দর ০30০60 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ নং ওয়াদড য রক্ষীপুয গ্রাদভ ২৮০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 4 0 82 দর ০40০82 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ নং ওয়াদড য াবুো গ্রাদভ ২৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 4 0 83 দর ০40০83 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওয়াদড য পুকুনযয়া গ্রাদভ ৪৭৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 5 0 95 দর ০50০95 

স্যাননটাযী ল্যানিন পুকুনযয়া  ওাদযয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 5 2012 96 দর ০52012০96 

স্যাননটাযী ল্যানিন পুকুনযয়া িাদভ ভনিদদ ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 5 2012 97 দর ০52012০97 

স্যাননটাযী ল্যানিন পুকুনযয়া পারুদ য ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 5 2013 98 দর ০52013০98 

স্যাননটাযী ল্যানিন পুকুনযয়া রফরাদতয ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 5 2013 99 দর ০52013০99 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওয়াদড য অোআপুয গ্রাদভ ২৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 6 0 108 দর ০60০108 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওয়াদড য  ানর াপুয গ্রাদভ ৩৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 6 0 109 দর ০60০109 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওয়াদড য গড় গ্রাদভ ২৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 6 0 110 দর ০60০110 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওয়াদড য যাভকৃষ্ণপুয গ্রাদভ ২০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 6 0 111 দর ০60০111 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওয়াদড য রক্ষীনাযায়নপুয গ্রাদভ ৩৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 6 0 112 দর ০60০112 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওয়াদড য সুখদদফপুয গ্রাদভ ১৩০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 6 0 113 দর ০60০113 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ নং ওয়াদড য াযকুর গ্রাদভ ১৮০  টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 7 0 122 দর ০70০122 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ নং ওয়াদড য বুদদাপুয গ্রাদভ ২৩০  টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 7 0 123 দর ০70০123 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ নং ওয়াদড য োনতয়ানতরা গ্রাদভ ৩০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 8 0 132 দর ০80০132 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ নং ওয়াদড য দযাঘাট গ্রাদভ ১১৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 8 0 133 দর ০80০133 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওয়াদড য দাঁতপুয গ্রাদভ ২০৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 9 0 152 দর ০90০152 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওয়াদড য ফরযাভপুয গ্রাদভ ২৮৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 9 0 153 দর ০90০153 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওয়াদড য তয়দ ভামুদপুয গ্রাদভ ২৪৯ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 9 0 154 দর ০90০154 

স্যাননটাযী ল্যানিন দাঁতপুয রুদনয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2014 155 দর ০92014০155 

স্যাননটাযী ল্যানিন দাঁতপুয নদযদনয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 9 2012 156 দর ০92012০156 

স্যাননটাযী ল্যানিন দাঁতপুয ফািাদয ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2013 157 দর ০92013০157 

স্যাননটাযী ল্যানিন দাঁতপুয নফপুদরয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2013 158 দর ০92013০158 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফরযাভপুয যনফন্দুয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2010 159 দর ০92010০159 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফরযাভপুয অদযানপদনয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2013 160 দর ০92013০160 

স্যাননটাযী ল্যানিন তয়দ ভামুদপুয অব্দুদরয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2010 161 দর ০92010০161 

স্যাননটাযী ল্যানিন তয়দ ভামুদপুয অব্বাদয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2008 162 দর ০92008০162 

স্যাননটাযী ল্যানিন তয়দ ভামুদপুয যনপকুদরয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2007 163 দর ০92007০163 

স্যাননটাযী ল্যানিন তয়দ ভামুদপুয স্বাধীদনয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2011 164 দর ০92011০164 



  

াতা-19 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

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

নফর াআ  াড়া নফর 1 0 16 খাাফা ০10০16 

 

 

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 ওদ্যদ ভাষ্টাদযয ফানড়য রযাড 1 0 5 ওদ্যদ ভাষ্টাদযয ফানড় ফাবুদরয ফানড় ভাযা ০10০5 

ভাটিয যাস্তা রগারাদভয ফানড় রযাড 1 0 6 রগারাদভয ফানড় রগৌযদফয ফানড় ভাযা ০10০6 

ভাটিয যাস্তা গফুদযয ফানড়য রযাড 1 0 7 গফুদযয ফানড় যভিাদনয ফানড় ভাযা ০10০7 

ভাটিয যাস্তা প্রাথনভ  নফদ্যারয় রযাড 1 0 8 প্রাথনভ  নফদ্যারয় দন্তাল নাদথয ফানড় ভাযা ০10০8 

ভাটিয যাস্তা নফদরয যাস্তা 1 0 9 নফিদনয ফানড় নফর ভাযা ০10০9 

ভাটিয যাস্তা নফদরয যাস্তা 1 0 10 নাদদযয রদা ান নফর ভাযা ০10০10 

ভাটিয যাস্তা নফরিদরয স্বদযয রযাড 1 0 11 নানিদভয ফানড় নফরিদরয স্বয ভাযা ০10০11 

ভাটিয যাস্তা ফটতরায রযাড 1 0 12 নযদতাদলয ফানড় ারুদনয ফানড় ভাযা ০10০12 

ভাটিয যাস্তা নবনয মাওয়ায রযাড 1 0 13 ফড় যাস্তা নবনয ভাথা ভাযা ০10০13 

ভাটিয যাস্তা রভাাযদপয ফানড় রযাড 1 0 14 রভাাযদপয ফানড় নফরিদরয স্বয ভাযা ০10০14 

ভাটিয যাস্তা সুফা য াদযয ফানড়য রযাড 1 0 15 ারুদনয ফানড় সুফা য াদযয ফানড় ভাযা ০10০15 

ভাটিয যাস্তা াাদনয ফানড়য রযাড 1 0 16 াাদনয ফানড় নরটদনয ফানড় ভাযা ০10০16 

ভাটিয যাস্তা াদদভয ফানড়য রযাড 1 0 17 আভযাদনয ফানড় াদদভয ফানড় ভাযা ০10০17 

ভাটিয যাস্তা  ফযস্থাদনয যাস্তা 2 0 22 াািাাদনয ফানড়  ফযস্থান ভাযা ০20০22 

ভাটিয যাস্তা  ড়াআতরা নিভ াড়ায যাস্তা 2 0 23 নন ভর রভাোয ফানড় খার ভাযা ০20০23 

ভাটিয যাস্তা খাদরয যাস্তা 2 0 24 ফাঘায াড়া ফািায খার ভাযা ০20০24 

ভাটিয যাস্তা নাথাড়ায রযাড 2 0 25 সুফধ রদফনাদথয ফানড় ননদরয ফানড় ভাযা ০20০25 

ভাটিয যাস্তা নফরাড়ায যাস্তা 2 0 26 খার অরতাদয ফানড় ভাযা ০20০26 

ভাটিয যাস্তা নফশ্বা ফানড়য যাস্তা 2 0 27  াদদদযয ফানড়য নুরুর আরাদভয ফানড় ভাযা ০20০27 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 2 0 28 অনাদযয ফানড় নব্রি ভাযা ০20০28 

ভাটিয যাস্তা ভনিদদয রযাড 2 0 29 পারুদ য ফানড় রভাাযদপয ফানড় ভাযা ০20০29 

ভাটিয যাস্তা রদখয াট দত রক্ষীপুয রযাড 2 0 30 াদভ ভাষ্টাদযয ফানড় ভানন  নফশ্বাদয ফানড় ভাযা ০20০30 

ভাটিয যাস্তা স্কুদরয রযাড 2 0 31 নব্রি ভনিদ ভাযা ০20০31 

ভাটিয যাস্তা যদায ফানড়য রযাড 2 0 32 অিাদদয ফানড় অ ভদরয ফানড় ভাযা ০20০32 

ভাটিয যাস্তা ািী ফানড়য যাস্তা 2 0 33 নভয ফানড় ফনদয়াদযয ফানড় ভাযা ০20০33 

ভাটিয যাস্তা অিগদযয ফানড়য যাস্তা 3 0 39 রভািাপদযয ফানড় অিগদযয ফানড় ভাযা ০30০39 

ভাটিয যাস্তা আভযাদনয ফানড়য রযাড 3 0 40 নি রযাড আভযাদনয ফানড় ভাযা ০30০40 

ভাটিয যাস্তা দপদাদযয ফানড়য যাস্তা 3 0 41 অবুদরয ফানড় দপদাদযয ফানড় ভাযা ০30০41 

ভাটিয যাস্তা নিভ াড়া যাস্তা 3 0 42 সুরতাদনয ফানড় ভাঠ ভাযা ০30০42 

ভাটিয যাস্তা নফশ্বা াড়া রযাড 3 0 43 ফটতরা নফশ্বা াড়া ভাযা ০30০43 

ভাটিয যাস্তা রভম্বাদযয ফানড়য রযাড 3 0 44 রভাড় রভম্বাদযয ফানড় ভাযা ০30০44 

ভাটিয যাস্তা স্কুর রযাড 3 0 45 অনতয়াদযয ফানড় স্কুর ভাযা ০30০45 



  

াতা-20 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভাটিয যাস্তা দদযয ফানড় যাস্তা 3 0 46 রভাড় দদযয ফানড় ভাযা ০30০46 

ভাটিয যাস্তা ানফফায ফানড়য রযাড 3 0 47 গাপপাদযয ফানড় ানফফায ফানড় ভাযা ০30০47 

ভাটিয যাস্তা অযাদপয ফানড়য রযাড 4 0 53 অযাদপয ফানড় িাদ দযয ফানড় ভাযা ০40০53 

ভাটিয যাস্তা ঈিয পূফ য ভাদঠয রযাড 4 0 54 দ্যআভাথা দত ভাঠ ভাযা ০40০54 

ভাটিয যাস্তা  াদদদযয ফানড়য রযাড 4 0 55 িাদ দযয ফানড়  াদদদযয ফানড় ভাযা ০40০55 

ভাটিয যাস্তা  ানযগয াড়ায রযাড 4 0 56 পনযদদয ফানড় যাজ্জাদ য ফানড় ভাযা ০40০56 

ভাটিয যাস্তা র াটানফর রযাড 4 0 57 াআদ্যদরয ফানড় র াটানফর ভাযা ০40০57 

ভাটিয যাস্তা রিদর াড়ায রযাড 4 0 58 পূনন যভায ফানড় বনগয যাদয়য ফানড় ভাযা ০40০58 

ভাটিয যাস্তা িনরদরয ফানড়য রযাড 4 0 59 িান নভয়াঁয ফানড় িনরদরয ফানড় ভাযা ০40০59 

ভাটিয যাস্তা পুকুনযয়া রযাড 4 0 60 িব্বাদযয ফানড় পুকুনযয়া ভাযা ০40০60 

ভাটিয যাস্তা নফভদরয ফানড়য রযাড 4 0 61 নফভদরয ফানড় দত যস্তভপুয ভাযা ০40০61 

ভাটিয যাস্তা নফদরয রযাড 4 0 62 অবুদরয ফানড়  নফয স্যাদযয িনভ ভাযা ০40০62 

ভাটিয যাস্তা ভাওরানা াড়ায রযাড 4 0 63 অনরয়ায ফানড় পনযদদয ফানড় ভাযা ০40০63 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 4 0 64 পনযদদয ফানড় ভাঠ ভাযা ০40০64 

ভাটিয যাস্তা ভাননদ য ফানড়য রযাড 4 0 65 র াটানফর ভাননদ য ফানড় ভাযা ০40০65 

ভাটিয যাস্তা রভাাযযদপয ফানড়য রযাড 4 0 66 রভাযযদপয ফানড় আযাদদয িনভ ভাযা ০40০66 

ভাটিয যাস্তা রক্ষীপুদযয রযাড 4 0 67 াবুো ফািায াআদ্যদরয ফানড় ভাযা ০40০67 

ভাটিয যাস্তা রক্ষীপুদযয রযাড 4 0 68 নভিানুদযয ফানড় িান্দুয ফানড় ভাযা ০40০68 

ভাটিয যাস্তা াআদ্যো ফানড়য রযাড 4 0 69 াআদ্যোয ফানড় নযাদিয ফানড় ভাযা ০40০69 

ভাটিয যাস্তা াধদনয ফানড়য রযাড 4 0 70 ান দভয ফানড় াধদনয ফানড় ভাযা ০40০70 

ভাটিয যাস্তা াদদফয ফানড়য রযাড 4 0 71 াদদফয ফানড় াভসুদযয ফানড় ভাযা ০40০71 

ভাটিয যাস্তা যাদপয ফানড় রযাড 4 0 72 যাদপয ফানড় িড় তরা ম যন্ত ভাযা ০40০72 

ভাটিয যাস্তা াবুো রযাড 4 0 73 ভআদনয ফানড় রযাা ড়  ভাযা ০40০73 

ভাটিয যাস্তা গুিগ্রাভ যাস্তা 5 0 80 ফাবুয ফানড় নযয ফানড় ভাযা ০50০80 

ভাটিয যাস্তা পুকুনযয়া পূফ য াড়া যাস্তা 5 0 81 ভনতদনয ফানড় যনপদ য ফানড় ভাযা ০50০81 

ভাটিয যাস্তা পুকুনযয়া ফাওদড়য যাস্তা 5 2006 82 অআয়ুদফয ফানড় ফাওড় ম যন্ত ভাযা ০52006০82 

ভাটিয যাস্তা পুকুনযয়া নফদরয যাস্তা 5 0 83 অদদয ফানড় রগৌনযয ফানড় ভাযা ০50০83 

ভাটিয যাস্তা পুকুনযয়া যাস্তা 5 0 84 াভাদদয ফানড়  াওাদযয ফানড় ভাযা ০50০84 

ভাটিয যাস্তা পুকুনযয়া যাস্তা 5 0 85 িাভাদরয ফানড় অরদভয ফানড় ভাযা ০50০85 

ভাটিয যাস্তা পুকুনযয়া যাস্তা 5 0 86 ানফফায ফানড় নযয ফানড় ভাযা ০50০86 

ভাটিয যাস্তা অোআপুয রযাড 6 0 96 রখা ন য াদযয ফানড় রক্ষীনাযায়নপুয নযদাদয ফানড় ভাযা ০60০96 

ভাটিয যাস্তা আব্রাীদভয ফানড় রযাড 6 0 97 আব্রাীদভয ফানড় া া যাস্তা ভাযা ০60০97 

ভাটিয যাস্তা গদড়য রযাড 6 0 98 ীভ যাদয়য ফানড় গড় া া যাস্তা ভাযা ০60০98 

ভাটিয যাস্তা নড টিঈফওদয়র রযাড 6 0 99 নড টিঈফওদয়র এ ান্তয ফানড় ভাযা ০60০99 

ভাটিয যাস্তা রতভাথা রযাড 6 0 100 রতভাথা রযাড নতরদ য ফানড় ভাযা ০60০100 

ভাটিয যাস্তা ফদপুয রযাড 6 0 101 নীর যতদনয ফানড় ফদপুয া া যাস্তা ভাযা ০60০101 

ভাটিয যাস্তা ভদনায ফানড়য রযাড 6 0 102 নতরদ য ফানড় ভদনাদযয ফানড় ভাযা ০60০102 

ভাটিয যাস্তা ভনিয রযাড 6 0 103 কৃষ্ণ দদয ফানড় নফদাদয ফানড় ভাযা ০60০103 

ভাটিয যাস্তা স্কুর 6 0 104 ভদযয ফানড় ফাসুদদদফয ফানড় ভাযা ০60০104 

ভাটিয যাস্তা স্কুর রযাড 6 0 105 ননযাদদয ফানড় স্কুর ভাযা ০60০105 



  

াতা-21 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভাটিয যাস্তা োনতয়ান তরা রযাড 7 2008 108 তানযদপয ফানড় নফর ম যন্ত ভাযা ০72008০108 

ভাটিয যাস্তা নিভ াড়া রযাড 7 0 109 ভান্নাদনয ফানড় ভাাবুদযয ফানড় ভাযা ০70০109 

ভাটিয যাস্তা ফাওদড়য ফানড়য রযাড 7 0 110 ফাফলুয ফানড় ফাওড় ম যন্ত ভাযা ০70০110 

ভাটিয যাস্তা ফাক্কায ফানড় যাস্তা 7 0 111 যনিদতয ফানড় ফাক্কায ফানড় ভাযা ০70০111 

ভাটিয যাস্তা ফাঘাযাড়া রযাড 7 2004 112 নড়াআর রযাড ফাঘায াড়া রযাড ভাযা ০72004০112 

ভাটিয যাস্তা ফাফলু ফানড়য রযাড 7 0 113 তানযদপয ফানড় ফাফলুয ফানড় ভাযা ০70০113 

ভাটিয যাস্তা নদী রযাড 8 0 125 ানপজুদযয ফানড় নদী ভাযা ০80০125 

ভাটিয যাস্তা ফাওড়া রযাড 8 0 126 তাদরদফয ফানড় ফাওড়া ভাযা ০80০126 

ভাটিয যাস্তা ফাওড়া রযাড 8 0 127 ভনিদ নমুদরয ফানড় ভাযা ০80০127 

ভাটিয যাস্তা ফাওড়া রযাড 8 0 128 নমুদরয ফানড় রভআন রযাড ভাযা ০80০128 

ভাটিয যাস্তা ফাওড়া রযাড 8 0 129 রভআন রযাড ফাওড়া ভাযা ০80০129 

ভাটিয যাস্তা ফাওড়া রযাড 8 0 130 রভআন রযাড ফাওড়া ভাযা ০80০130 

ভাটিয যাস্তা ভাদ্রাা রযাড 8 0 131  নফয রভম্বাদযয ফানড় প্রধান ড়  ভাযা ০80০131 

ভাটিয যাস্তা ভনিদ রযাড 8 0 132 ভনিদ রভাদরদভয ফানড় ভাযা ০80০132 

ভাটিয যাস্তা রগারদায াড়া যাস্তা 9 0 139 মুদরয ফানড় য নফন্দুয ফানড় ভাযা ০90০139 

ভাটিয যাস্তা দাঁতপুয রঘাাড়া যাস্তা 9 0 140 নফপুদরয ফানড় খাভায ফানড় ভাযা ০90০140 

ভাটিয যাস্তা দাঁতপুয রঘাাড়া যাস্তা 9 0 141 নফপুদরয ফানড় ভাঠ ভাযা ০90০141 

ভাটিয যাস্তা দাঁতপুয যাস্তা 9 0 142 রুদনয ফানড় অদনায়াদযয ফানড় ভাযা ০90০142 

ভাটিয যাস্তা দাঁতপুয যাস্তা 9 0 143 যদয ফানড় নদযদনয ফানড় ভাযা ০90০143 

ভাটিয যাস্তা ফরযাভপুয দনক্ষন াড়া যাস্তা 9 0 144 ভনদতয ফানড় ভাথা বাঙ্গা ভাযা ০90০144 

ভাটিয যাস্তা ফরযাভপুয নফাযী াড়া যাস্তা 9 0 145 ানফফায ফানড় মুযাযী রদফনাদথয ফানড় ভাযা ০90০145 

ভাটিয যাস্তা ফরযাভপুয যাস্তা 9 0 146 অদনায়াদযয ফানড় ভাঠ ভাযা ০90০146 

ভাটিয যাস্তা ফরযাভপুয যাস্তা 9 0 147 অপাদযয রদা ান ননযদভয ফানড় ভাযা ০90০147 

ভাটিয যাস্তা ফরযাভপুয যাস্তা 9 0 148 তদয়দফয ফানড় শ্মান ভাযা ০90০148 

ভাটিয যাস্তা ফরযাভপুয যাস্তা 9 0 149 সুনীদরয ফানড় প্রদদয ফানড় ভাযা ০90০149 

ভাটিয যাস্তা ফরযাভপুয যাস্তা 9 0 150 ভানয ফানড় নফদনাদদয ফানড় ভাযা ০90০150 

ভাটিয যাস্তা ফরযাভপুয যাস্তা 9 0 151 িন্দ্রায ফানড় নক্লনন  ভাযা ০90০151 

ভাটিয যাস্তা ফরযাভপুয যাস্তা 9 0 152 ানরদভয ফানড় নফোদরয ফানড় ভাযা ০90০152 

ভাটিয যাস্তা ভাদরা াড়া যাস্তা 9 0 153 অদযানপদনয িনভ শুনীদরয ফানড় ভাযা ০90০153 

ভাটিয যাস্তা ভাদরা াড়া যাস্তা 9 0 154 িন্দ্রায ফানড়  ানর ফানড় ভাযা ০90০154 

ভাটিয যাস্তা তয়দ ভামুদপুয যাস্তা 9 0 155 স্বাধীদনয ফানড় অদযানপদনয ফানড় ভাযা ০90০155 

ভাটিয যাস্তা তয়দ ভামুদপুয যাস্তা 9 0 156 অদযানপদনয যাস্তা  া দনয ফানড় ভাযা ০90০156 

 

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  ড়াআতরায রযাড 2 1998 18 অঃ অনরদভয ফানড় গয িন্দ্র রদফনাদথয ফানড় াআ ০21998০18 

আদটয নরং যাস্তা ফাঘাযাড়া নাথ াড়ায যাস্তা 2 2005 19 সুনধয ফানড় দযায়াদযয খার াআ ০22005০19 

আদটয নরং যাস্তা রদখয াট দত রক্ষীপুয রযাড 2 2010 20 রগারাভ নফীয ফানড় াদভ ভাষ্টাদযয ফানড় াআ ০22010০20 

আদটয নরং যাস্তা অিগদযয ফানড়য যাস্তা 3 2003 34 রভাড় রভািাপদযয ফানড় াআ ০32003০34 

আদটয নরং যাস্তা দপদাদযয ফানড়য যাস্তা 3 2008 35 রভাড় অবুদরয ফানড় াআ ০32008০35 



  

াতা-22 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

আদটয নরং যাস্তা নিভ াড়া যাস্তা 3 2012 36 া া রযাড সুরতাদনয ফানড় াআ ০32012০36 

আদটয নরং যাস্তা রিদর াড়ায রযাড 4 2009 48 িড় তরা রুস্তভপুয াআ ০42009০48 

আদটয নরং যাস্তা াদদফয ফানড়য রযাড 4 2009 49 রযা ড়  াদদফয ফানড় াআ ০42009০49 

আদটয নরং যাস্তা অোআপুয যাস্তা 5 2008 74 যদভয ফানড় অোআপুয ম যন্ত াআ ০52008০74 

আদটয নরং যাস্তা পুকুনযয়া ফাওদড়য যাস্তা 5 2011 75 পারুদ য ফানড় ফাওড় াআ ০52011০75 

আদটয নরং যাস্তা পুকুনযয়া নবটা যাস্তা 5 2004 76 ভ বুদরয রদা ান ানফফায ফানড় াআ ০52004০76 

আদটয নরং যাস্তা পুকুনযয়া াা াড়া যাস্তা 5 0 77 পুকুনযয়া  নভঈননটি নক্লনন  নননখদরয ফানড় াআ ০50০77 

আদটয নরং যাস্তা নড টিঈফওদয়র রযাড 6 0 87 এ ান্তয ফানড় অোআপুয নদিয যাস্তা াআ ০60০87 

আদটয নরং যাস্তা ভনিয রযাড 6 0 88 নক্ত দদয ফানড় কৃষ্ণ দদয ফানড় াআ ০60০88 

আদটয নরং যাস্তা শ্মান রযাড 6 0 89  ানর াপুয নক্তদদয ফানড় ভাঠ াআ ০60০89 

আদটয নরং যাস্তা শ্মান রযাড 6 0 90 ভাদঠয  াে দত শ্মানঘাট াআ ০60০90 

আদটয নরং যাস্তা স্কুর রযাড 6 0 91 ফাসুদদদফয ফানড় পারুদ য ফানড় াআ ০60০91 

আদটয নরং যাস্তা ফাওদড়য যাস্তা 7 2001 106 অক্কাদয ফানড় অ ফদযয ফানড় াআ ০72001০106 

আদটয নরং যাস্তা নদীয রযাড 8 0 114 রভআন রযাড ররাদরয ফানড় াআ ০80০114 

আদটয নরং যাস্তা নদীয রযাড 8 0 115 ররাদরয ফানড় নদী াআ ০80০115 

আদটয নরং যাস্তা ফাওড়া রযাড 8 0 116 নযদ য ফানড় তাদরদফয ফানড় াআ ০80০116 

আদটয নরং যাস্তা ভনতয ফানড় রযাড 8 0 117 অযাদপয ফানড় ভনতয ফানড় াআ ০80০117 

আদটয নরং যাস্তা ভনিদ রযাড 8 0 118 রভাদরদভয ফানড় নযদ য াআ ০80০118 

আদটয নরং যাস্তা র ািদযয ফানড় রযাড 8 0 119 অযাদপয ফানড় িীদভয ফানড় াআ ০80০119 

আদটয নরং যাস্তা র ািদযয ফানড় রযাড 8 0 120 িীদভয ফানড় র ািদযয ফানড় াআ ০80০120 

আদটয নরং যাস্তা দাঁতপুয রঘাল াড়া যাস্তা 9 2004 133 দাঁতপুয ফািায নফলুদরয ফানড় াআ ০92004০133 

আদটয নরং যাস্তা ফরযাভপুয নফাযী াড়া যাস্তা 9 2004 134 তারতরা ানফফায ফানড় াআ ০92004০134 

আদটয নরং যাস্তা ফরযাভপুয যাস্তা 9 2008 135 নরাখদরয ফানড় নফদনাদদয ফানড় াআ ০92008০135 

আদটয নরং যাস্তা ফরযাভপুয যাস্তা 9 2014 136 াধদনয ফানড়  া দনয ফানড় াআ ০92014০136 

 

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 াআ াড়া প্রধান ড়  1 2007 2 ফটতরা িানদদয ফানড় াদনফ ০12007০2 

রনযং রফাল্ড যাস্তা নব্রি রযাড 1 2009 3 নব্রি ারুদনয ফানড় াদনফ ০12009০3 

রনযং রফাল্ড যাস্তা নব্রি রযাড 1 2006 4 াআদ্যদযয ফানড় নব্রি াদনফ ০12006০4 

রনযং রফাল্ড যাস্তা অোআপুয রযাড 6 0 94 অোআপুয নি যাস্তা নয ারদাদযয ফানড় াদনফ ০60০94 

রনযং রফাল্ড যাস্তা গদড়য রযাড 6 0 95 নননখদরয ফানড় ীভ যাদয়য ফানড় াদনফ ০60০95 

 

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 ভাননদ য ফানড়য রযাড 1 2000 1 ভাননদ য ফানড় প্রদন নফশ্বাদয ফানড় ানি ০12000০1 

া া যাস্তা ফাঘাযাড়া দত খাজুযা রযাড 2 2000 21 ভনফয রদফনাদথয ফানড় রভাদরদভয ফানড় ানি ০22000০21 

া া যাস্তা ফাঘাযাড়া রযাড 3 2001 37 ািাদযয ফানড় গাপপাদযয ফানড় ানি ০32001০37 

া া যাস্তা ফটতরা রযাড 3 2001 38 ফটতরা আঈনুদয ফানড় ানি ০32001০38 



  

াতা-23 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

া া যাস্তা  ানযগয াড়া রযাড 4 2008 50 িড় তরা িাদ দযয ফানড় ানি ০42008০50 

া া যাস্তা রক্ষীপুদযয রযাড 4 2001 51 রযাা ড়  র াটানফর ানি ০42001০51 

া া যাস্তা রযাা ড়  4 2000 52 পুকুনযয়া রভাড় ফরদদঘাট রভাড় ানি ০42000০52 

া া যাস্তা পুকুনযয়া পূফ য াড়া যাস্তা 5 2006 78 দরভাদনয ফানড় আাদ য ফানড় ানি ০52006০78 

া া যাস্তা রযা ড়  5 2002 79 রফরাদতয ফানড় রারায়ভাদনয ফানড় ানি ০52002০79 

া া যাস্তা অোআপুয রযাড 6 0 92 নয ারদাদযয ফানড় রখা ন য াদযয ফানড় ানি ০60০92 

া া যাস্তা স্কুর রযাড 6 0 93 পারুদ য ফানড় স্কুর ানি ০60০93 

া া যাস্তা োনতয়ান তরা রযাড 7 2001 107 িয অরীয ফানড় তানযদপয ফানড় ানি ০72001০107 

া া যাস্তা োনতয়ান তরা ফািায রযাড 8 0 121  নফয রভম্বাদযয ফানড় ফািায ানি ০80০121 

া া যাস্তা োনতয়ান তরা ফািায রযাড 8 0 122 ফািায নদী ানি ০80০122 

া া যাস্তা মদায নড়াআর রযাড 8 0 123 ফরযাভপুয বুদপুয ানি ০80০123 

া া যাস্তা রভম্বায ফানড় রযাড 8 0 124 প্রধান ড়   নফয রভম্বাদযয ফানড় ানি ০80০124 

া া যাস্তা মদায-নড়াআর ড়  9 0 137 ভাফুদিয ফানড় নযদতাদলয ফানড় ানি ০90০137 

া া যাস্তা তয়দ ভামুদপুয 9 0 138 দাঁতপুয ফািায অদযানপদনয িনভ ানি ০90০138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-24 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-25 : 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 াআ াড়া িাদভ ভনিদ ইদগা ভাঠ । 1 1960   স্থানীয় িনগণ           

2 নিভ াআ াড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ২ টি, রুভ 

৬ টি 

1 1914   য ানয থ যায়ন           

3 াআ াড়া ঈচ্চ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ৩ টি, রুভ ১৪ টি । 1 1988   স্থানীয় িনগণ     নক্ষা ও প্রদ ৌর 

নধদিয 

    

4 ঈিয াড়া ানপনিয়া ভাদ্রাা । ২ টি বফন, রুভ ৩ টি । 1 1960   স্থানীয় িনগণ     পযাননরটি নডাট যদভন্ট     

5 ঈিয াড়া  ানর ভনিয । 1 2014   স্থানীয় িনগণ           

6 ঈিয াড়া যাধা রগানফি ভনিয । 1 2000   স্থানীয় িনগণ           

7 ঈিয াড়া াফ যিনীয় দূগ যা ভনিয । 1 1995   স্থানীয় িনগণ           

8 দনক্ষন াড়া  ানর ভনিয । 1 1960   স্থানীয় িনগণ           

9 ভধ্য াড়া যাধা রগানফি ভনিয । 1 2014   স্থানীয় িনগণ           

10 ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । 1 1960   স্থানীয় িনগণ           

11 দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ । 1 1965   স্থানীয় িনগণ           

12 ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ । 1 2004   স্থানীয় িনগণ           

13 াআ াড়া শ্মানঘাট । 1 1975   স্থানীয় িনগণ           

14  ড়াআতরা ভধ্য াড়া নফশ্বা  ফযস্থান । 2 0   স্থানীয় িনগণ           

15 পূফ য াআ াড়া ভদডর য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । ২ তরা 

বফন, রুভ ২০ টি । 

2 1937   এর নি আ নড 2001   নক্ষা প্রদ ৌর 

নধদিয ফাঘাযাড়া, 

মদায 

    

16 ফাঘাযাড়া নিভ াড়া রভাড় ফািায । 2 2009   স্থানীয় িনগণ           

17  ড়াআতরা ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা । 2 1950   স্থানীয় িনগণ           

18 ফাঘাযাড়া নিভ াড়া িাদভ ভনিদ । 2 1995   স্থানীয় িনগণ           

19 াদখযাট িাদভ ভনিদ । 2 1980   স্থানীয় িনগণ           

20 ভনযন স্কুর ভাঠ ইদগা ভয়দান । 3 2003               

21 ভনযন ীযফানড় এনতভখানা । 3 2008               

22 ভনযন য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ২ টি নফনল্ডং, রুভ ৬ 

টি । 

3 1953     ২০১২/১৩   এর নি আ নড     

23 ভনযন ীযফানড় ভাদ্রাা । 3 2009               

24 ভনযন দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 3 1997               

25 ভনযন ািী াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড বফন । 3 2004               

26 ন এআি এর ন ন্ডায গাদড যন স্কুর । 4 2005   স্থানীয় িনগণ           

27 ৭ নং দযািাট আঈননয়ন নযলদ । বফন ২ টি ( নতুন, পুযাতন ) 

রভাট রুভ ১৯ টি । 

4 1935   এর নি আ নড ২০১৩/১৪   এর নি আ নড     

28 ন এআি এর ইদগা ভয়দান । 4 1947   স্থানীয় িনগণ           

29 ন এআি এর এনতভখানা । বফন ১ টি, রুভ ৩ টি । 4 1990   স্থানীয় িনগণ           

30 াবুো য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ১ টি, রুভ ৪ টি । 4 1945   য ানয থ যায়ন     এর নি আ নড     

31 াবুো ফািায । 4 1972   স্থানীয় িনগণ           



  

াতা-26 : 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 

32 ন এআি এর ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ২ টি, রুভ ৭ টি । 4 1985   স্থানীয় িনগণ     নক্ষা প্রদ ৌর 

নধদিয 

    

33 ন এআি এর  ানযয়ানা ভাদ্রাা । বফন ১ টি, রুভ ২ টি । 4 1947   স্থানীয় িনগণ           

34 ন এআি এর দানখর ভাদ্রাা । বফন ৩ টি, রুভ ১০ টি । 4 1935   স্থানীয় িনগণ     পযাননরটি নডাট যদভন্ট     

35 ন এআি এর ানপনিয়া ভাদ্রাা । বফন ১ টি, রুভ ৫ টি । 4 1995   স্থানীয় িনগণ           

36 রক্ষীপুয ঋনল াড়া  ানর ভনিয । 4 1980   স্থানীয় িনগণ           

37 াবুো রিদর াড়া  ানর ভনিয । 4 1990   স্থানীয় িনগণ           

38 ন এআি এর ফািায িাদভ ভনিদ । 4 1995   স্থানীয় িনগণ           

39 রক্ষীপুয াদেগানা ভনিদ । 4 2005   স্থানীয় িনগণ           

40 রক্ষীপুয নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ । 4 1947   স্থানীয় িনগণ           

41 াবুো  ানযগয াড়া িাদভ ভনিদ । 4 1997   স্থানীয় িনগণ           

42 াবুো খি ায াড়া িাদভ ভনিদ । 4 1947   স্থানীয় িনগণ           

43 াবুো পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ । 4 1972   স্থানীয় িনগণ           

44 পুকুনযয়া ইদগা ভয়দান । 5 2014   স্থানীয় িনগণ           

45 পুকুনযয়া এনতভখানা । 5 2012   স্থানীয় িনগণ           

46 পুকুনযয়া  নভঈননটি নক্লনন  । 5 1998   য ানয থ যায়দন           

47 পুকুনযয়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ১ টি টিনদড, রুভ ৫ 

টি । 

5 2003   য ানয থ যায়ন           

48 পুকুনযয়া  ানর ভনিয/অশ্রভ । 5 1978   স্থানীয় িনগণ           

49 পুকুনযয়া াাাড়া  ানর ভনিয । 5 1964   স্থানীয় িনগণ           

50 পুকুনযয়া অড্ডাাড়া িাদভ ভনিদ । 5 2012   স্থানীয় িনগণ           

51 পুকুনযয়া পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ । 5 1987   স্থানীয় িনগণ           

52 পুকুনযয়া পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ । 5 1945   স্থানীয় িনগণ           

53 পুকুনযয়া নিভ াড়া িাদভ ভনিদ । 5 2004   স্থানীয় িনগণ           

54 পুকুনযয়া ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ । 5 2008   স্থানীয় িনগণ           

55 সুখদদফপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । ১ তরা ২ টি বফন, রুভ 

৮ টি । 

6 0   য ানয থ যায়দন ২০০৭/০৮   এর নি আ নড     

56 সুখদদফপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ৪ টি । ১ তরা ১ টি, 

টিনদড ৩ টি, রভাট রুভ ১২ টি । 

6 0   য ানয থ যায়দন           

57 অোআপুয  ানর ভনিয । 6 0   ননিস্ব থ যায়ন           

58  ানর াপুয  ানর ভনিয । 6 0   ননিস্ব থ যায়ন           

59 বাড়গ্রাভ  ানর ভনিয । 6 0   ননিস্ব থ যায়ন           

60 ভাশ্মান  ানর ভনিয দূগ যা ভনিয । 6 0   ননিস্ব থ যায়ন           

61 যাভকৃষ্ণপুয দূগ যা ভনিয । 6 0   ননিস্ব থ যায়ন           

62 রক্ষীনাযায়নপুয  ানর ভনিয । 6 0   ননিস্ব থ যায়ন           

63 সুখদদফপুয  ানর ভনিয । 6 0   ননিস্ব থ যায়ন           

64 সুখদদফপুয দূগ যা ভনিয । 6 0   ননিস্ব থ যায়ন           

65 সুখদদফপুয নয ভনিয । 6 0   ননিস্ব থ যায়ন           

66  ানর াপুয িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 6 0   ননিস্ব থ যায়ন           



  

া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 

67 যাভকৃষ্ণপুয িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 6 0   ননিস্ব থ যায়ন           

68 বফতযনী ভাশ্মান । 6 0   ননিস্ব থ যায়ন           

69 বুদদাপুয িাদভ ভনিদ ইদগা ভাঠ । 7 1952               

70 বুদদাপুয আঈনাআদটড  দরি । ৫ টি বফন । 7 1982     ২০১২/১৩   এর নি আ নড     

71 োনতয়ানতরা মাত্রী োঈনী । 7 2012               

72 নফ ন য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । ১ টি ১ তরা বফন, রুভ ৪ টি 

। 

7 1990     ২০০১/০২   এর নি আ নড     

73 বুদদাপুয োনতয়ানতরা ফািায । 7 1985               

74 বুদদাপুয নন্দুাড়া  ানর ভনিয 7 1991               

75 াযকুর পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 7 1972               

76 াযকুর নিভ াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড । 7 0               

77 বুদদাপুয পুযাতন িাদভ ভনিদ । 7 1945     2014   ননিস্ব থ যায়ন     

78 বুদদাপুয ফািায িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 7 1998               

79 বুদদাপুয শ্মানঘাট । 7 1950               

80 োনতয়ানতরা ন ন্ডায গাদড যন স্কুর । ১ টি টিনদড বফন, রুভ ৪ টি 

। 

8 1998   ননিস্ব থ যায়ন           

81 োনতয়ানতরা নশু এ াদডভী । ১ তরা বফন, রুভ ৩ টি । 8 2009   ননিস্ব থ যায়ন           

82 দযাঘাট ঈিয াড়া এনতভখানা । ১ তরা বফন, রুভ ৩ টি । 8 0   ননিস্ব থ যায়ন           

83 োনতয়ানতরা রাস্ট নপ । 8 0   য ানয থ যায়ন           

84 োনতয়ানতরা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ২ টি । ১ টি ১ 

তরা, ১ টি টিনদড । রভাট রুভ ৮ টি । 

8 1921     ২০০৩/০৪   এর নি আ নড     

85 োনতয়ানতরা ফািায । 8 0               

86 োনতয়ানতরা ফানর া নফদ্যারয় । বফন ৩ টি । ১ টি ২ তরা, ১ টি 

১ তরা, ১ টি টিনদড । রভাট রুভ ১৬ টি । 

8 1987   ননিস্ব থ যায়ন ও 

য ানয থ যায়ন 

          

87 োনতয়ানতরা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ৪ টি । ১ টি ২ তরা, ২ 

টি ১ তরা, ১ টি টিনদড । রভাট রুভ ১৬ টি । 

8 1922   ননিস্ব থ যায়ন           

88 োনতয়ানতরা দানখর ভাদ্রাা । বফন ২ টি ১ টি ১ তরা, ১ টি 

টিনদড । রুভ ৮ টি । 

8 1965   ননিস্ব থ যায়ন ও 

য ানয থ যায়ন 

          

89 োনতয়ানতরা ফািায  ানর ভনিয । 8 0   ননিস্ব থ যায়ন           

90 দযাঘাট ফাওড়কুর পুযাতন  ানর ভনিয । 8 0   ননিস্ব থ যায়ন           

91 দযাঘাট নন্দু াড়া াফ যিনীন ভনিয । 8 0   ননিস্ব থ যায়ন           

92 োনতয়ানতরা ভাে ফািায িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 0   ননিস্ব থ যায়ন           

93 োনতয়ানতরা ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 0   ননিস্ব থ যায়ন           

94 োনতয়ানতরা রভাো দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড বফন 

। 

8 0   ননিস্ব থ যায়ন           

95 দযাঘাট ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 0   ননিস্ব থ যায়ন           

96 দযাঘাট ঈিয াড়া ানপনিয়া ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ । ১ তরা 

বফন । 

8 0   ননিস্ব থ যায়ন           

97 দযাঘাট দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 0   ননিস্ব থ যায়ন           

98 দযাঘাট ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 0   ননিস্ব থ যায়ন           



  

া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 

99 তয়দ ভামুদপুয  নভঈননটি নক্লনন  9 1996   স্থানীয় িনগণ           

100 দাঁতপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ৩ টি, রুভ ১২ টি । 9 1971   য ানয থ যায়ন ১৯৯৪/৯৫   এর নি আ নড     

101 তয়দ ভামুদপুয তনফফয যভান রফয ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । 

বফন ১ টি, রুভ ৪ টি । 

9 2009   স্থানীয় িনগণ           

102 দাঁতপুয রঘাল াড়া  ানর ভনিয । 9 1977   স্থানীয় িনগণ           

103 দাঁতপুয তায  রঘাদলয  ানর ভনিয । 9 1978   স্থানীয় িনগণ           

104 দাঁতপুয শ্মাদন  ানর ভনিয । 9 1986   স্থানীয় িনগণ           

105 ফরযাভপুয নাথ াড়া  ানর ভনিয । 9 1995   স্থানীয় িনগণ           

106 ফরযাভপুয নফাযা াড়া  ানর ভনিয । 9 1992   স্থানীয় িনগণ           

107 তয়দ ভামুদপুয রধাা াড়া  ানর ভনিয । 9 1973   স্থানীয় িনগণ           

108 তয়দ ভামুদপুয নাথ াড়া ( নফ যদনায ফানড়য াদ)  ানর 

ভনিয । 

9 1987   স্থানীয় িনগণ           

109 তয়দ ভামুদপুয নাথ াড়া  ানর ভনিয । 9 1964   স্থানীয় িনগণ           

110 তয়দ ভামুদপুয ার ঘাটি  ানর ভনিয । ( রফরগনড়য়ায ফানড়য 

াদ ) 

9 1955   স্থানীয় িনগণ           

111 তয়দ ভামুদপুয ভাদরা াড়া াফ যিনীন পূিা ভনিয । 9 1932   স্থানীয় িনগণ           

112 দাঁতপুয ফািায িাদভ ভনিদ । 9 1992   স্থানীয় িনগণ           

113 ফরযাভপুয িাদভ ভনিদ । 9 1985   স্থানীয় িনগণ           

114 তয়দ ভামুদপুয ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । 9 1962   স্থানীয় িনগণ           

115 তয়দ ভামুদপুয দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ । 9 2008   স্থানীয় িনগণ           

116 দাঁতপুয শ্মান । 9 2004   স্থানীয় িনগণ           

117 ফরযাভপুয রৈা ীভানা শ্মান ঘাট । 9 1995   স্থানীয় িনগণ           

118 তয়দ ভামুদপুয রগারদায াদ শ্মান । 9 1987   স্থানীয় িনগণ           

119 তয়দ ভামুদপুয নাথ াড়া শ্মান । 9 1978   স্থানীয় িনগণ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-29 : 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  যারকুদরটয 0 0 750 আঈ ন ননিস্ব           

2 ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 6667 আঈ ন ননিস্ব           

3 ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 6667 আঈ ন ননিস্ব           

4 ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 6667 আঈ ন ননিস্ব           

5 পাআর  যানফদনট ষ্টীদরয 0 0 7500 আঈ ন ননিস্ব           

6 পাআর  যানফদনট ষ্টীদরয 0 0 7500 আঈ ন ননিস্ব           

7 নডনিটার  যাদভযা 0 2011 12000 এর নি এ ন           

8  নম্পঈটায রট  0 0 105000 আঈ ন ননিস্ব এফং 

দান 

          

9  নম্পঈটায রট  0 0 105000 আঈ ন ননিস্ব এফং 

দান 

          

10 ভদডভ গ্রাভীণদপান 0 2011 5000 এর নি এ ন           

11 গবীয নরকূ 0 0 10000 আঈ ন ননিস্ব           

12 াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 0 2400 আঈ ন ননিস্ব           

13 াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 0 2400 আঈ ন ননিস্ব           

14 াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 0 2400 আঈ ন ননিস্ব           

15 াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 0 2400 আঈ ন ননিস্ব           

16 াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 0 2400 আঈ ন ননিস্ব           

17 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

18 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

19 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

20 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

21 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

22 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

23 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

24 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

25 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

26 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

27 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

28 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

29 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

30 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

31 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

32 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

33 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

34 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

35 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

36 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           



  

াতা-30 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

37 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

38 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

39 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

40 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

41 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

42 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

43 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

44 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

45 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

46 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 3167 আঈ ন ননিস্ব           

47 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

48 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

49 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

50 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

51 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

52 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

53 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

54 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

55 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

56 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

57 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

58 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

59 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

60 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

61 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

62 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

63 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

64 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

65 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

66 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

67 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

68 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

69 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

70 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

71 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 4800 আঈ ন ননিস্ব           

72 আঈননয়ন নযলদদয িনভ ৮৪ তাং । 0 0 25200

00 

নুদান           

73  াদঠয ফড় রটনফর 0 0 12500 আঈ ন ননিস্ব           

74  াদঠয ফড় রটনফর 0 0 12500 আঈ ন ননিস্ব           



  

া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 

75  াদঠয ফড় রটনফর 0 0 12500 আঈ ন ননিস্ব           

76  াদঠয ফড় রটনফর 0 0 12500 আঈ ন ননিস্ব           

77  াদঠয রোট রটনফর 0 0 8000 আঈ ন ননিস্ব           

78  াদঠয রোট রটনফর 0 0 8000 আঈ ন ননিস্ব           

79  াদঠয রোট রটনফর 0 0 8000 আঈ ন ননিস্ব           

80  াদঠয রোট রটনফর 0 0 8000 আঈ ন ননিস্ব           

81  াদঠয রোট রটনফর 0 0 8000 আঈ ন ননিস্ব           

82 নপ্রন্টায HP 0 2011   এর নি এ ন           

83 নপ্রন্টায HP Lazer 0 2011   এর নি এ ন           

84 ভানল্টনভনডয়া প্রদিক্টয 0 2011 65000 এর নি এ ন           

85 প্রদিক্টয স্ক্রীন 0 2011 11000 এর নি এ ন           

86 রটনফর পযান 0 2012 1800 আঈ ন ননিস্ব           

87 ননরংপযান ( ন্যানার টঙ্গী ) 0 0 3750 আঈ ন ননিস্ব           

88 ননরংপযান ( ন্যানার টঙ্গী ) 0 0 3750 আঈ ন ননিস্ব           

89 ননরংপযান ( ন্যানার টঙ্গী ) 0 0 3750 আঈ ন ননিস্ব           

90 ননরংপযান ( ন্যানার টঙ্গী ) 0 0 3750 আঈ ন ননিস্ব           

91 রনাটি রফাড য 0 0 2000 আঈ ন ননিস্ব           

92 আঈননয়ন নযলদ বফন ( পুযাতন ) রুভ ৪ টি । 0 0 470000 নুদান           

93 আঈননয়ন নযলদ বফন ( নতুন ) রুভ ১৪ টি । 0 2013   এর নি আ নড           

94 স্ক্যানায Canon 0 2011 6500 এর নি এ ন           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-32 : 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 ৬৫০ টি গবীয নরকূ অদে  1 0               

2 অবু নাদদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   1 2010   আঈ ন           

3 ঈিয াড়া নডনয ভাদঠ ১ টি গবীয নরকূ   1 2014   আঈ ন           

4  ানতয  রদফনাথ ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   1 2012   আঈ ন           

5  ানতয  য াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   1 2011   আঈ ন           

6  ন য নফশ্বায় ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   1 2010   আঈ ন           

7 কৃষ্ণ দ যাদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   1 2011   আঈ ন           

8 দ্যয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   1 2011   আঈ ন           

9 প্রদী যাদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   1 2010   আঈ ন           

10 ফকুর যাদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   1 2010   আঈ ন           

11 ফাবু যাভ নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   1 2008   আঈ ন           

12 ফাারুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   1 2012   আঈ ন           

13 নফর িদরয স্বয ধুড়াভাযী ব্রীদিয ভাথায় ১ টি গবীয নরকূ   1 2011   আঈ ন           

14 স্বদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   1 2011   আঈ ন           

15 সুভান্তয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   1 2012   আঈ ন           

16 াআ  াড়া নফর 1 0               

17 ননর য াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   1 2005 4525 ঈদিরা           

18 অবু তাদরদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   1 2009   ঈদিরা           

19 িাাঙ্গীয রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   1 2012 4525 ঈদিরা           

20 ১ নং ওয়াদড য ৬৬০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  1 0               

21 ২ নং ওয়াদড য  ড়াআতরা গ্রাদভ ১৫০ টি গবীয নরকূ অদে  2 0               

22 ২ নং ওয়াদড য ফাঘাযাড়া গ্রাদভ ২০০ টি গবীয নরকূ অদে  2 0               

23  ড়াআতরা অক্তাযরুজ্জাভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2011 10000 আঈ ন           

24  ড়াআতরা অনভনুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2012   আঈ ন           

25  ড়াআতরা পনয়ায যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2012   আঈ ন           

26  ড়াআতরা ভাবুদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2013   আঈ ন           

27  ড়াআতরা ান্নান রাদদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2013   আঈ ন           

28 ফাঘাযাড়া অব্দুয যাজ্জাদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2014 10000 আঈ ন           

29 ফাঘাযাড়া তনফফয যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2014 10000 আঈ ন           

30 ফাঘাযাড়া প্রদী রদফনাদতয  ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2012 10000 আঈ ন           

31 ফাঘাযাড়া নফোদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2012 10000 আঈ ন           

32 ফাঘাযাড়া ভনপজুয যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2013 10000 আঈ ন           

33 ফাঘাযাড়া াধন নননয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2013 10000 আঈ ন           

34  ড়াআতরা অবু াইদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2011 5000 ঈদিরা           

35  ড়াআতরা খনরলুয যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2012 5000 ঈদিরা           

36  ড়াআতরা রভাাযদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2010 5000 ঈদিরা           

37  ড়াআতরা রভাাব্বদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2012 5000 আঈ ন           

38  ড়াআতরা ানপজুয যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2012 5000 ঈদিরা           



  

াতা-33 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

39 ফাঘাযাড়া নদযন রদফনাদথয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2005 5000 ঈদিরা           

40 ফাঘাযাড়া পারু  রাদদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2006 5000 ঈদিরা           

41 ফাঘাযাড়া পারু  রাদদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2006 5000 ঈদিরা           

42 ফাঘাযাড়া ভননরুজ্জাভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2007 5000 ঈদিরা           

43 ফাঘাযাড়া াদভভ ভাস্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   2 2005 5000 ঈদিরা           

44 ২ নং ওয়াদড য  ড়াআতরা গ্রাদভ ১৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  2 0               

45 ২ নং ওয়াদড য ফাঘাযাড়া গ্রাদভ ২৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  2 0               

46  ড়াআতরা অদনায়াদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   2 2013 600 আঈ ন           

47  ড়াআতরা িাভাদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   2 2013 600 আঈ ন           

48  ড়াআতরা নরয়া দতয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   2 2013 600 আঈ ন           

49 ফাঘাযাড়া অিাাদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   2 2013 600 আঈ ন           

50 ফাঘাযাড়া সুফাান যদাদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   2 2013 600 আঈ ন           

51 ৩ নং ওয়াদড য ভনযন গ্রাদভ ২৫০ টি গবীয নরকূ অদে  3 0               

52 ভনযন ওভদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   3 2012 10000 আঈ ন           

53 ভনযন নিয়ায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   3 2012 10000 আঈ ন           

54 ভনযন ফদদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   3 2012 10000 আঈ ন           

55 ভনযন যাজুয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   3 2013 10000 আঈ ন           

56 ভনযন ন নায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   3 2014 10000 আঈ ন           

57 ভনযন াআফুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   3 2013 10000 আঈ ন           

58 ভনযন াক্কাফ অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   3 2013 10000 আঈ ন           

59 ভনযন রাযাদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   3 2012 10000 আঈ ন           

60 ৩ নং ওয়াদড য ভনযন গ্রাদভ ২৪৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  3 0               

61 ৪ নং ওয়াদড য রক্ষীপুয গ্রাদভ ২৮০ টি গবীয নরকূ অদে  4 0               

62 ৪ নং ওয়াদড য াবুো গ্রাদভ ২৪০ টি গবীয নরকূ অদে  4 0               

63 ৭ নং আঈননয়ন নযলদদ ১ টি গবীয নরকূ অদে  4 1935   আঈ ন           

64  ানযঅনা ভাদ্রাায় ১ টি গবীয নরকূ   4 0   আঈ ন           

65 ন এআি এর এনতভখানায় ১ টি গবীয নরকূ   4 2010   আঈ ন           

66 ন এআি এর ন ন্ডায গাদড যদন ১ টি গবীয নরকূ   4 2004   আঈ ন           

67 ন এআি এর দানখর ভাদ্রাায় ১ টি গবীয নরকূ   4 2000   আঈ ন           

68 ন এআি এর ফািায িাদভ ভনিদ ১ টি গবীয নরকূ   4 2000   আঈ ন           

69 ন এআি এর ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ   4 0   আঈ ন           

70 রক্ষীপুয ঋনল াড়ায়  ানর ভনিদয ১ টি গবীয নরকূ   4 0   আঈ ন           

71 রক্ষীপুয ভাাবুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   4 0   আঈ ন           

72 াবুো য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ   4 1990   আঈ ন           

73 াবুো  ি ায াড়া িাদভ ভনিদ ১ টি গবীয নরকূ   4 0   আঈ ন           

74 াবুো রিদর াড়ায়  ানর ভনিদয ১ টি গবীয নরকূ   4 2010   আঈ ন           

75 াবুো পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ ১ টি গবীয নরকূ   4 2007   আঈ ন           

76 াবুো ফািাদয ১ টি গবীয নরকূ   4 0   আঈ ন           

77 অনুয়ায সুাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   4 2012   ঈদিরা           



  

াতা-34 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

78 ন এআি এর দানখর ভাদ্রাায় ১ টি গবীয নরকূ   4 2010   ঈদিরা           

79 ন এআি এর ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ   4 2011   ঈদিরা           

80 ভাষ্টায অনিজুয যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   4 2007   ঈদিরা           

81 ানভদ দ্দযাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   4 2011   ঈদিরা           

82 ৪ নং ওয়াদড য রক্ষীপুয গ্রাদভ ২৮০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  4 0               

83 ৪ নং ওয়াদড য াবুো গ্রাদভ ২৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  4 0               

84 ৫ নং ওয়াদড য পুকুনযয়া গ্রাদভ ৪৫৫ টি গবীয নরকূ অদে  5 0               

85 পুকুনযয়া অনারুদরয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   5 2013 10000 আঈ ন           

86 পুকুনযয়া আরাদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   5 2014 10000 আঈ ন           

87 পুকুনযয়া  ারাদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   5 2013 10000 আঈ ন           

88 পুকুনযয়া ফাচ্চুয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   5 2013 10000 আঈ ন           

89 পুকুনযয়া সুপদরয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   5 2013 10000 আঈ ন           

90 পুকুনযয়া অআয়ুদফয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   5 2004   আঈ ন           

91 পুকুনযয়া অব্বাদয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   5 2008   আঈ ন           

92 পুকুনযয়া  নযদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   5 2008   আঈ ন           

93 পুকুনযয়া প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ   5 2002   আঈ ন           

94 পুকুনযয়া ারাদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   5 2006   আঈ ন           

95 ৫ নং ওয়াদড য পুকুনযয়া গ্রাদভ ৪৭৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  5 0               

96 পুকুনযয়া  ওাদযয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   5 2012 3500

0 

আঈ ন           

97 পুকুনযয়া িাদভ ভনিদদ ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   5 2012               

98 পুকুনযয়া পারুদ য ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   5 2013               

99 পুকুনযয়া রফরাদতয ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   5 2013               

100 ৬ নং ওয়াদড য অোআপুয গ্রাদভ ২৫ টি গবীয নরকূ অদে  6 0               

101 ৬ নং ওয়াদড য  ানর াপুয গ্রাদভ ৩০ টি গবীয নরকূ অদে  6 0               

102 ৬ নং ওয়াদড য গড় গ্রাদভ ২৬ টি গবীয নরকূ অদে  6 0               

103 ৬ নং ওয়াদড য যাভকৃষ্ণপুয গ্রাদভ ২১৮ টি গবীয নরকূ অদে  6 0               

104 ৬ নং ওয়াদড য রক্ষীনাযায়নপুয গ্রাদভ ৩২ টি গবীয নরকূ অদে  6 0               

105 ৬ নং ওয়াদড য সুখদদফপুয গ্রাদভ ৮০ টি গবীয নরকূ অদে  6 0               

106 সুখদদফপুয ননাদফয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   6 2004   ঈদিরা নযলদ           

107 সুখদদফপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ   6 2006   আঈ ন           

108 ৬ নং ওয়াদড য অোআপুয গ্রাদভ ২৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   6 0               

109 ৬ নং ওয়াদড য  ানর াপুয গ্রাদভ ৩৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  6 0               

110 ৬ নং ওয়াদড য গড় গ্রাদভ ২৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  6 0               

111 ৬ নং ওয়াদড য যাভকৃষ্ণপুয গ্রাদভ ২০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  6 0               

112 ৬ নং ওয়াদড য রক্ষীনাযায়নপুয গ্রাদভ ৩৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 

অদে  

6 0               

113 ৬ নং ওয়াদড য সুখদদফপুয গ্রাদভ ১৩০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  6 0               

114 ৭ নং ওয়াদড য াযকুর গ্রাদভ ১৭০  টি গবীয নরকূ অদে  7 0               



  

াতা-35 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

115 ৭ নং ওয়াদড য বুদদাপুয গ্রাদভ ২০০  টি গবীয নরকূ অদে  7 0               

116 াযকুর অআয়ূদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   7 2013   আঈ ন           

117 াযকুর অবু তাদরদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   7 2013   আঈ ন           

118 াযকুর াআ নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   7 2012   আঈ ন           

119 বুদদাপুয রগৌওদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   7 2013   আঈ ন           

120 বুদদাপুয োদ দনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   7 2013   আঈ ন           

121 বুদদাপুয ানপজুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   7 2013   আঈ ন           

122 ৭ নং ওয়াদড য াযকুর গ্রাদভ ১৮০  টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  7 0               

123 ৭ নং ওয়াদড য বুদদাপুয গ্রাদভ ২৩০  টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  7 0               

124 ৮ নং ওয়াদড য োনতয়ানতরা গ্রাদভ ৩০ টি গবীয নরকূ অদে  8 0               

125 ৮ নং ওয়াদড য দযাঘাট গ্রাদভ ১২০০ টি গবীয নরকূ অদে  8 0               

126 দযাঘাট তনযকুর আরাদভয ১ টি গবীয নরকূ   8 2004   আঈ ন           

127 দযাঘাট ফাসুদদফ নফশ্বাদয ১ টি গবীয নরকূ   8 2012   ঈদিরা           

128 দযাঘাট াাান অরীয ১ টি গবীয নরকূ   8 2005   আঈ ন           

129 দযাঘাট াফ যিনীন ভনিয ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ   8 2006   আঈ ন           

130 দযাঘাট রনরভ াাদনয ১ টি গবীয নরকূ   8 2005   আঈ ন           

131 দযাঘাট ানপনিয়া ভাদ্রাা ও এনতভখানা ংরগ্ন ১ টি গবীয 

নরকূ   

8 2013   আঈ ন           

132 ৮ নং ওয়াদড য োনতয়ানতরা গ্রাদভ ৩০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  8 0               

133 ৮ নং ওয়াদড য দযাঘাট গ্রাদভ ১১৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  8 0               

134 ৯ নং ওয়াদড য দাঁতপুয গ্রাদভ ১৯৫ টি গবীয নরকূ অদে  9 0               

135 ৯ নং ওয়াদড য ফরযাভপুয গ্রাদভ ২৬৫ টি গবীয নরকূ অদে  9 0               

136 ৯ নং ওয়াদড য তয়দ ভামুদপুয গ্রাদভ ২৭৫ টি গবীয নরকূ 

অদে  

9 0               

137 দাঁতপুয অভিাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ   9 0 10000             

138 দাঁতপুয ফািাদয নফোদরয রদা াদনয াদ ১ টি গবীয নরকূ   9 2001 10000 আঈ ন           

139 দাঁতপুয ভনিদয ১ টি গবীয নরকূ   9 0 10000 আঈ ন           

140 ফরযাভপুয  ানর ভনিদয ১ টি গবীয নরকূ   9 2012 10000 আঈ ন           

141 ফরযাভপুয নক্ষনতদয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   9 2014 10000 আঈ ন           

142 ফরযাভপুয নফ দনায ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   9 2012 10000 আঈ ন           

143 ফরযাভপুয যনফন দাদয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   9 2013 10000 আঈ ন           

144 তয়দ ভামুদপুয নিল্লুয যভাদনয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   9 2013 10000 আঈ ন           

145 তয়দ ভামুদপুয তাননিদযয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   9 2013 10000 আঈ ন           

146 তয়দ ভামুদপুয নভিানুদযয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   9 2013 10000 আঈ ন           

147 তয়দ ভামুদপুয ানরদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   9 2013 10000 আঈ ন           

148 দাঁতপুয নযয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   9 2008   আঈ ন           

149 ফরযাভপুয নফদনাদদয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   9 2009   আঈ ন           

150 তয়দ ভামুদপুয ভনিদদয াভদন ১ টি গবীয নরকূ   9 2010   আঈ ন           

151 তয়দ ভামুদপুয যনদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ   9 2005   আঈ ন           



  

াতা-36 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

152 ৯ নং ওয়াদড য দাঁতপুয গ্রাদভ ২০৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  9 0               

153 ৯ নং ওয়াদড য ফরযাভপুয গ্রাদভ ২৮৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  9 0               

154 ৯ নং ওয়াদড য তয়দ ভামুদপুয গ্রাদভ ২৪৯ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 

অদে  

9 0               

155 দাঁতপুয রুদনয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   9 2014   আঈ ন           

156 দাঁতপুয নদযদনয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  9 2012   আঈ ন           

157 দাঁতপুয ফািাদয ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   9 2013   আঈ ন           

158 দাঁতপুয নফপুদরয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   9 2013   আঈ ন           

159 ফরযাভপুয যনফন্দুয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   9 2010   আঈ ন           

160 ফরযাভপুয অদযানপদনয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   9 2013   আঈ ন           

161 তয়দ ভামুদপুয অব্দুদরয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   9 2010   আঈ ন           

162 তয়দ ভামুদপুয অব্বাদয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   9 2008   আঈ ন           

163 তয়দ ভামুদপুয যনপকুদরয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   9 2007   আঈ ন           

164 তয়দ ভামুদপুয স্বাধীদনয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন   9 2011   আঈ ন           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-37 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ :  যাস্তা 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

1 ভাননদ য ফানড়য রযাড 1 2000   এর নি আ নড ভাননদ য ফানড় প্রদন নফশ্বাদয 

ফানড় 

১ ন নভ             

2 াআ াড়া প্রধান ড়  1 2007   এর নি আ নড ফটতরা িানদদয ফানড় ৩ ন নভ             

3 নব্রি রযাড 1 2009   এর নি এ ন নব্রি ারুদনয ফানড় ৩৫০ ফুট             

4 নব্রি রযাড 1 2006   এর নি এ ন াআদ্যদযয ফানড় নব্রি ০.৫ ন নভ             

5 ওদ্যদ ভাষ্টাদযয ফানড়য রযাড 1 0     ওদ্যদ ভাষ্টাদযয ফানড় ফাবুদরয ফানড় ০.২৫ ন নভ             

6 রগারাদভয ফানড় রযাড 1 0     রগারাদভয ফানড় রগৌযদফয ফানড় ০.৫ ন নভ             

7 গফুদযয ফানড়য রযাড 1 0     গফুদযয ফানড় যভিাদনয ফানড় ৫০০ ফুট             

8 প্রাথনভ  নফদ্যারয় রযাড 1 0     প্রাথনভ  নফদ্যারয় দন্তাল নাদথয 

ফানড় 

০.৭৫ ন নভ             

9 নফদরয যাস্তা 1 0     নফিদনয ফানড় নফর ০.২৫ ন নভ             

10 নফদরয যাস্তা 1 0     নাদদযয রদা ান নফর ৫০০ ফুট             

11 নফরিদরয স্বদযয রযাড 1 0     নানিদভয ফানড় নফরিদরয স্বয ২ ন নভ             

12 ফটতরায রযাড 1 0     নযদতাদলয ফানড় ারুদনয ফানড় ১ ন নভ             

13 নবনয মাওয়ায রযাড 1 0     ফড় যাস্তা নবনয ভাথা ১ ন নভ             

14 রভাাযদপয ফানড় রযাড 1 0     রভাাযদপয ফানড় নফরিদরয স্বয ৩ ন নভ             

15 সুফা য াদযয ফানড়য রযাড 1 0     ারুদনয ফানড় সুফা য াদযয 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             

16 াাদনয ফানড়য রযাড 1 0     াাদনয ফানড় নরটদনয ফানড় ৫০০ ফুট             

17 াদদভয ফানড়য রযাড 1 0     আভযাদনয ফানড় াদদভয ফানড় ০.৭৫ ন নভ             

18  ড়াআতরায রযাড 2 1998   এর নি এ ন অঃ অনরদভয ফানড় গয িন্দ্র 

রদফনাদথয ফানড় 

১.৫ ন নভ             

19 ফাঘাযাড়া নাথ াড়ায যাস্তা 2 2005   এর নি এ ন সুনধয ফানড় দযায়াদযয খার ৩০০ গি             

20 রদখয াট দত রক্ষীপুয রযাড 2 2010   এর নি এ ন রগারাভ নফীয ফানড় াদভ ভাষ্টাদযয 

ফানড় 

১০০ গি             

21 ফাঘাযাড়া দত খাজুযা রযাড 2 2000   এর নি আ নড ভনফয রদফনাদথয 

ফানড় 

রভাদরদভয ফানড় ১.৫ ন নভ             

22  ফযস্থাদনয যাস্তা 2 0     াািাাদনয ফানড়  ফযস্থান ২০০ গি             

23  ড়াআতরা নিভ াড়ায যাস্তা 2 0     নন ভর রভাোয 

ফানড় 

খার ১ ন নভ             

24 খাদরয যাস্তা 2 0     ফাঘায াড়া ফািায খার ৬০০ গি             

25 নাথাড়ায রযাড 2 0     সুফধ রদফনাদথয 

ফানড় 

ননদরয ফানড় ২৫০ গি             

26 নফরাড়ায যাস্তা 2 0     খার অরতাদয ফানড় ১ ন নভ             

27 নফশ্বা ফানড়য যাস্তা 2 0      াদদদযয ফানড়য নুরুর আরাদভয 

ফানড় 

৫০০ গি             

28 ভাদঠয যাস্তা 2 0     অনাদযয ফানড় নব্রি ৫০০ গি             



  

াতা-38 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

29 ভনিদদয রযাড 2 0     পারুদ য ফানড় রভাাযদপয ফানড় ৭০০ গি             

30 রদখয াট দত রক্ষীপুয রযাড 2 0     াদভ ভাষ্টাদযয 

ফানড় 

ভানন  নফশ্বাদয 

ফানড় 

২ ন নভ             

31 স্কুদরয রযাড 2 0     নব্রি ভনিদ ১০০ গি             

32 যদায ফানড়য রযাড 2 0     অিাদদয ফানড় অ ভদরয ফানড় ৫০০ গি             

33 ািী ফানড়য যাস্তা 2 0     নভয ফানড় ফনদয়াদযয ফানড় ৩০০ গি             

34 অিগদযয ফানড়য যাস্তা 3 2003   এর নি এ ন রভাড় রভািাপদযয ফানড় ২০০ ফুট 2011   এর নি এ ন       

35 দপদাদযয ফানড়য যাস্তা 3 2008   এর নি এ ন রভাড় অবুদরয ফানড় ৩০০ ফুট 2012   এর নি এ ন       

36 নিভ াড়া যাস্তা 3 2012   এর নি এ ন া া রযাড সুরতাদনয ফানড় ১৫০ ফুট 2012   এর নি এ ন       

37 ফাঘাযাড়া রযাড 3 2001   এর নি আ নড ািাদযয ফানড় গাপপাদযয ফানড় ২ ন নভ 2012   এর নি আ নড       

38 ফটতরা রযাড 3 2001   এর নি আ নড ফটতরা আঈনুদয ফানড় ১ ন নভ 2012   এর নি আ নড       

39 অিগদযয ফানড়য যাস্তা 3 0     রভািাপদযয ফানড় অিগদযয ফানড় ৫০০ ফুট             

40 আভযাদনয ফানড়য রযাড 3 0     নি রযাড আভযাদনয ফানড় ০.৫ ন নভ             

41 দপদাদযয ফানড়য যাস্তা 3 0     অবুদরয ফানড় দপদাদযয ফানড় ৫০০ ফুট             

42 নিভ াড়া যাস্তা 3 0     সুরতাদনয ফানড় ভাঠ ২৫০ ফুট 2011   আঈ ন       

43 নফশ্বা াড়া রযাড 3 0     ফটতরা নফশ্বা াড়া ১ ন নভ             

44 রভম্বাদযয ফানড়য রযাড 3 0     রভাড় রভম্বাদযয ফানড় ২৫০ ফুট             

45 স্কুর রযাড 3 0     অনতয়াদযয ফানড় স্কুর ০.২৫ ন নভ             

46 দদযয ফানড় যাস্তা 3 0     রভাড় দদযয ফানড় ০.২৫ ন নভ 2012   আঈ ন       

47 ানফফায ফানড়য রযাড 3 0     গাপপাদযয ফানড় ানফফায ফানড় ০.২৫ ন নভ 2012   আঈ ন       

48 রিদর াড়ায রযাড 4 2009   এর নি আ নড িড় তরা রুস্তভপুয ১ ন নভ             

49 াদদফয ফানড়য রযাড 4 2009   এর নি এ ন রযা ড়  াদদফয ফানড় ০.৫ ন নভ             

50  ানযগয াড়া রযাড 4 2008   এর নি আ নড িড় তরা িাদ দযয ফানড় ১ ন নভ             

51 রক্ষীপুদযয রযাড 4 2001   এর নি আ নড রযাা ড়  র াটানফর ১ ন নভ             

52 রযাা ড়  4 2000   এর নি আ নড পুকুনযয়া রভাড় ফরদদঘাট রভাড় ২ ন নভ             

53 অযাদপয ফানড়য রযাড 4 0     অযাদপয ফানড় িাদ দযয ফানড় ৫০০ ফুট             

54 ঈিয পূফ য ভাদঠয রযাড 4 0     দ্যআভাথা দত ভাঠ ৫০০ ফুট             

55  াদদদযয ফানড়য রযাড 4 0     িাদ দযয ফানড়  াদদদযয ফানড় ৫০০ ফুট             

56  ানযগয াড়ায রযাড 4 0     পনযদদয ফানড় যাজ্জাদ য ফানড় ০.৫ ন নভ             

57 র াটানফর রযাড 4 0     াআদ্যদরয ফানড় র াটানফর ০.৫ ন নভ             

58 রিদর াড়ায রযাড 4 0     পূনন যভায ফানড় বনগয যাদয়য 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             

59 িনরদরয ফানড়য রযাড 4 0     িান নভয়াঁয ফানড় িনরদরয ফানড় ৩০০ ফুট             

60 পুকুনযয়া রযাড 4 0     িব্বাদযয ফানড় পুকুনযয়া ৭০০ ফুট             

61 নফভদরয ফানড়য রযাড 4 0     নফভদরয ফানড় দত যস্তভপুয ৫০০ ফুট             

62 নফদরয রযাড 4 0     অবুদরয ফানড়  নফয স্যাদযয 

িনভ 

১ ন নভ             

63 ভাওরানা াড়ায রযাড 4 0     অনরয়ায ফানড় পনযদদয ফানড় ০.৫ ন নভ             



  

াতা-39 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

64 ভাদঠয যাস্তা 4 0     পনযদদয ফানড় ভাঠ ০.৫ ন নভ             

65 ভাননদ য ফানড়য রযাড 4 0     র াটানফর ভাননদ য ফানড় ০.৭৫ ন নভ             

66 রভাাযযদপয ফানড়য রযাড 4 0     রভাযযদপয ফানড় আযাদদয িনভ ০.৭৫ ন নভ             

67 রক্ষীপুদযয রযাড 4 0     াবুো ফািায াআদ্যদরয ফানড় ০.৫ ন নভ             

68 রক্ষীপুদযয রযাড 4 0     নভিানুদযয ফানড় িান্দুয ফানড় ০.৫ ন নভ             

69 াআদ্যো ফানড়য রযাড 4 0     াআদ্যোয ফানড় নযাদিয ফানড় ০.৫ ন নভ             

70 াধদনয ফানড়য রযাড 4 0     ান দভয ফানড় াধদনয ফানড় ০.৫ ন নভ             

71 াদদফয ফানড়য রযাড 4 0     াদদফয ফানড় াভসুদযয ফানড় ১ ন নভ             

72 যাদপয ফানড় রযাড 4 0     যাদপয ফানড় িড় তরা ম যন্ত ৬০০ ফুট             

73 াবুো রযাড 4 0     ভআদনয ফানড় রযাা ড়  ১ ন নভ             

74 অোআপুয যাস্তা 5 2008   এর নি এ ন যদভয ফানড় অোআপুয ম যন্ত ১ ন নভ             

75 পুকুনযয়া ফাওদড়য যাস্তা 5 2011     পারুদ য ফানড় ফাওড় ২ ন নভ             

76 পুকুনযয়া নবটা যাস্তা 5 2004     ভ বুদরয রদা ান ানফফায ফানড় ২ ন নভ             

77 পুকুনযয়া াা াড়া যাস্তা 5 0     পুকুনযয়া  নভঈননটি 

নক্লনন  

নননখদরয ফানড় ১ ন নভ             

78 পুকুনযয়া পূফ য াড়া যাস্তা 5 2006   এর নি এ ন দরভাদনয ফানড় আাদ য ফানড় ১ ন নভ             

79 রযা ড়  5 2002   এর নি এ ন রফরাদতয ফানড় রারায়ভাদনয 

ফানড় 

২ ন নভ             

80 গুিগ্রাভ যাস্তা 5 0     ফাবুয ফানড় নযয ফানড় ২ ন নভ             

81 পুকুনযয়া পূফ য াড়া যাস্তা 5 0     ভনতদনয ফানড় যনপদ য ফানড় ০.৫ ন নভ             

82 পুকুনযয়া ফাওদড়য যাস্তা 5 2006     অআয়ুদফয ফানড় ফাওড় ম যন্ত ১.৫ ন নভ             

83 পুকুনযয়া নফদরয যাস্তা 5 0     অদদয ফানড় রগৌনযয ফানড় ৩ ন নভ             

84 পুকুনযয়া যাস্তা 5 0     াভাদদয ফানড়  াওাদযয ফানড় ৫০০ ফুট             

85 পুকুনযয়া যাস্তা 5 0     িাভাদরয ফানড় অরদভয ফানড় ১ ন নভ             

86 পুকুনযয়া যাস্তা 5 0     ানফফায ফানড় নযয ফানড় ০.৫ ন নভ             

87 নড টিঈফওদয়র রযাড 6 0     এ ান্তয ফানড় অোআপুয নদিয 

যাস্তা 

৮০০ ফুট             

88 ভনিয রযাড 6 0     নক্ত দদয ফানড় কৃষ্ণ দদয ফানড় ১০০০ ফুট             

89 শ্মান রযাড 6 0      ানর াপুয 

নক্তদদয ফানড় 

ভাঠ ৮০০ ফুট             

90 শ্মান রযাড 6 0     ভাদঠয  াে দত শ্মানঘাট ৫০০ নভ             

91 স্কুর রযাড 6 0     ফাসুদদদফয ফানড় পারুদ য ফানড় ৫০০ ফুট             

92 অোআপুয রযাড 6 0     নয ারদাদযয ফানড় রখা ন য াদযয 

ফানড় 

১ ন নভ             

93 স্কুর রযাড 6 0     পারুদ য ফানড় স্কুর ৭৫০ নভ             

94 অোআপুয রযাড 6 0     অোআপুয নি যাস্তা নয ারদাদযয 

ফানড় 

৮০০ ফুট             



  

াতা-40 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

95 গদড়য রযাড 6 0     নননখদরয ফানড় ীভ যাদয়য 

ফানড় 

১০০০ ফুট             

96 অোআপুয রযাড 6 0     রখা ন য াদযয 

ফানড় 

রক্ষীনাযায়নপুয 

নযদাদয ফানড় 

১ ন নভ             

97 আব্রাীদভয ফানড় রযাড 6 0     আব্রাীদভয ফানড় া া যাস্তা ২ ন নভ             

98 গদড়য রযাড 6 0     ীভ যাদয়য ফানড় গড় া া যাস্তা ২ ন নভ             

99 নড টিঈফওদয়র রযাড 6 0     নড টিঈফওদয়র এ ান্তয ফানড় ১.৫ ন নভ             

100 রতভাথা রযাড 6 0     রতভাথা রযাড নতরদ য ফানড় ২ ন নভ             

101 ফদপুয রযাড 6 0     নীর যতদনয ফানড় ফদপুয া া যাস্তা ১.৫ ন নভ             

102 ভদনায ফানড়য রযাড 6 0     নতরদ য ফানড় ভদনাদযয ফানড় ১.২৫ ন নভ             

103 ভনিয রযাড 6 0     কৃষ্ণ দদয ফানড় নফদাদয ফানড় ১ ন নভ             

104 স্কুর 6 0     ভদযয ফানড় ফাসুদদদফয ফানড় ১ ন নভ             

105 স্কুর রযাড 6 0     ননযাদদয ফানড় স্কুর ১ ন নভ             

106 ফাওদড়য যাস্তা 7 2001   এর নি এ ন অক্কাদয ফানড় অ ফদযয ফানড় ১ ন নভ 2009   এর নি এ ন       

107 োনতয়ান তরা রযাড 7 2001   এর নি আ নড িয অরীয ফানড় তানযদপয ফানড় ২ ন নভ 2010   এর নি আ নড       

108 োনতয়ান তরা রযাড 7 2008   আঈন তানযদপয ফানড় নফর ম যন্ত ১. ৫ ন নভ 2012   আঈ ন       

109 নিভ াড়া রযাড 7 0     ভান্নাদনয ফানড় ভাাবুদযয ফানড় ২ ন নভ 2012   আঈ ন       

110 ফাওদড়য ফানড়য রযাড 7 0     ফাফলুয ফানড় ফাওড় ম যন্ত ০.৫ ন নভ             

111 ফাক্কায ফানড় যাস্তা 7 0     যনিদতয ফানড় ফাক্কায ফানড় ১ ন নভ 2010   আঈ ন       

112 ফাঘাযাড়া রযাড 7 2004   আঈন নড়াআর রযাড ফাঘায াড়া রযাড ১.২ ন নভ             

113 ফাফলু ফানড়য রযাড 7 0     তানযদপয ফানড় ফাফলুয ফানড় ১ ন নভ             

114 নদীয রযাড 8 0     রভআন রযাড ররাদরয ফানড় ১০০০ ফুট             

115 নদীয রযাড 8 0     ররাদরয ফানড় নদী ১ ন নভ             

116 ফাওড়া রযাড 8 0     নযদ য ফানড় তাদরদফয ফানড় ৮০০ ফুট             

117 ভনতয ফানড় রযাড 8 0     অযাদপয ফানড় ভনতয ফানড় ২০০ ফুট             

118 ভনিদ রযাড 8 0     রভাদরদভয ফানড় নযদ য ২০০ ফুট             

119 র ািদযয ফানড় রযাড 8 0     অযাদপয ফানড় িীদভয ফানড় ৩০০ ফুট             

120 র ািদযয ফানড় রযাড 8 0     িীদভয ফানড় র ািদযয ফানড় ৫০০ নভ             

121 োনতয়ান তরা ফািায রযাড 8 0      নফয রভম্বাদযয ফানড় ফািায ১ ন নভ             

122 োনতয়ান তরা ফািায রযাড 8 0     ফািায নদী ১ ন নভ             

123 মদায নড়াআর রযাড 8 0     ফরযাভপুয বুদপুয ২ ন নভ             

124 রভম্বায ফানড় রযাড 8 0     প্রধান ড়   নফয রভম্বাদযয 

ফানড় 

১.৫০ ন নভ             

125 নদী রযাড 8 0     ানপজুদযয ফানড় নদী ৫০০ নভ             

126 ফাওড়া রযাড 8 0     তাদরদফয ফানড় ফাওড়া ৫০০ নভ             

127 ফাওড়া রযাড 8 0     ভনিদ নমুদরয ফানড় ৫০০ নভ             

128 ফাওড়া রযাড 8 0     নমুদরয ফানড় রভআন রযাড ৮০০ ফুট             

129 ফাওড়া রযাড 8 0     রভআন রযাড ফাওড়া ১ ন নভ             



  

াতা-41 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

130 ফাওড়া রযাড 8 0     রভআন রযাড ফাওড়া ৫০০ নভ             

131 ভাদ্রাা রযাড 8 0      নফয রভম্বাদযয ফানড় প্রধান ড়  ২ ন নভ             

132 ভনিদ রযাড 8 0     ভনিদ রভাদরদভয ফানড় ১ ন নভ             

133 দাঁতপুয রঘাল াড়া যাস্তা 9 2004   এর নি এ ন দাঁতপুয ফািায নফলুদরয ফানড় ৮০০ ফুট             

134 ফরযাভপুয নফাযী াড়া যাস্তা 9 2004     তারতরা ানফফায ফানড় ৫০০ ফুট             

135 ফরযাভপুয যাস্তা 9 2008   এর নি এ ন নরাখদরয ফানড় নফদনাদদয ফানড় ৫০০ ফুট             

136 ফরযাভপুয যাস্তা 9 2014   এর নি এ ন াধদনয ফানড়  া দনয ফানড় ৯০০ ফুট             

137 মদায-নড়াআর ড়  9 0     ভাফুদিয ফানড় নযদতাদলয ফানড় ১ ন নভ             

138 তয়দ ভামুদপুয 9 0     দাঁতপুয ফািায অদযানপদনয 

িনভ 

১ ন নভ             

139 রগারদায াড়া যাস্তা 9 0     মুদরয ফানড় য নফন্দুয ফানড় ১ ন নভ             

140 দাঁতপুয রঘাাড়া যাস্তা 9 0     নফপুদরয ফানড় খাভায ফানড় ১২০০ ফুট             

141 দাঁতপুয রঘাাড়া যাস্তা 9 0     নফপুদরয ফানড় ভাঠ ১.৫ ন নভ             

142 দাঁতপুয যাস্তা 9 0     রুদনয ফানড় অদনায়াদযয ফানড় ১ ন নভ             

143 দাঁতপুয যাস্তা 9 0     যদয ফানড় নদযদনয ফানড় ৮০০ ফুট             

144 ফরযাভপুয দনক্ষন াড়া যাস্তা 9 0     ভনদতয ফানড় ভাথা বাঙ্গা ১ ন নভ             

145 ফরযাভপুয নফাযী াড়া যাস্তা 9 0     ানফফায ফানড় মুযাযী রদফনাদথয 

ফানড় 

২০০০ ফুট             

146 ফরযাভপুয যাস্তা 9 0     অদনায়াদযয ফানড় ভাঠ ১২০০ ফুট             

147 ফরযাভপুয যাস্তা 9 0     অপাদযয রদা ান ননযদভয ফানড় ১৯০০ ফুট             

148 ফরযাভপুয যাস্তা 9 0     তদয়দফয ফানড় শ্মান ১ ন নভ             

149 ফরযাভপুয যাস্তা 9 0     সুনীদরয ফানড় প্রদদয ফানড় ৭০০ ফুট             

150 ফরযাভপুয যাস্তা 9 0     ভানয ফানড় নফদনাদদয ফানড় ১ ন নভ             

151 ফরযাভপুয যাস্তা 9 0     িন্দ্রায ফানড় নক্লনন  ১ ন নভ             

152 ফরযাভপুয যাস্তা 9 0     ানরদভয ফানড় নফোদরয ফানড় ০.৫ ন নভ             

153 ভাদরা াড়া যাস্তা 9 0     অদযানপদনয িনভ শুনীদরয ফানড় ০.৫ ন নভ             

154 ভাদরা াড়া যাস্তা 9 0     িন্দ্রায ফানড়  ানর ফানড় ১ ন নভ             

155 তয়দ ভামুদপুয যাস্তা 9 0     স্বাধীদনয ফানড় অদযানপদনয 

ফানড় 

৬০০ ফুট             

156 তয়দ ভামুদপুয যাস্তা 9 0     অদযানপদনয যাস্তা  া দনয ফানড় ২ ন নভ             

 

 

 



  

াতা-42 : 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-43 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-44 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-২ 

 



  

াতা-45 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-46 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-47 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-48 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-49 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-50 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-51 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য—৯ 

 


