
 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 
 

 

 

৯ নং িাভনদয়া আঈননয়ন নযলদ 

আঈননয়ন র াড-2410957 

ঈদিরা: ফাঘাযাড়া, 

 রিরা: মদায। 

 

 

  



  

াতা-II : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

মুখফন্ধ 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

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

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

গ্রদনয তৈততা নযাদযয রক্ষদত্র নফদল র্ভনভ া ারন  যদফ।  

 

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

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

দমাগীতায িন্য অন্তনয  কৃতজ্ঞতা িানানি। 

 

ধন্যফাদাদন্ত, 

 

রিয়াযম্যান 

৯ নং িাভনদয়া 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- ২৬  

 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         ২৭ - ৪৭ 

 আঈননয়ন নযলদ বফন ও র্ভনভ 

 আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র, মন্ত্রানত ও আদর ক্ট্রননক্স াভগ্রী 

 আঈননয়ন নযলদদয নরকূ 

 আঈননয়ন নযলদদয যাস্তা 

 

 

ধ্যায়-৩ : আঈননয়ন নযলদদয (ওয়াড য নবনি ) ম্পদদয াভানি  ভাননিত্র    4৮- ৫৭

 

 

 

 



  

াতা-4 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নিনিত যণ এফং ম্পদ নাক্ত যণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-5 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

আঈনব আঈননয়ন নযলদ বফন 

প্রানফ প্রাথনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভানফ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভাদ্রাা ভাদ্রাা বফন 

 দরি  দরি বফন 

ভনিয ভনিয 

শ্মান শ্মানঘাট 

এখা এনতভ খানা 

ইগা ইদগাহ্  ভয়দান 

রা রাস্ট নপ বফন 

আঈর্ভ আঈননয়ন র্ভনভ নপ বফন 

  আঈননয়ন স্বাস্থয ও নযফায  ল্যান র ন্দ্র 

ভা  ভাদ যট/াট/ফািায 

মাো মাত্রী োঈনী 

ভনিদ ভনিদ 

 ফযস্থান  ফযস্থান 

ন  ন নন   ন যায/ স্পট য 

ব নফনবন্ন ধযদনয য ানয বফন 

ভািায ভািায 

ব্যাং  নফনবন্ন য ানয/দফয ানয ব্যাং  

রাআদব্রযী রাআদব্রযী/াঠাগায 

ক্লাফ ক্লাফ/ংঘ/াংস্কৃনত  নযলদ/নভনত/ংস্থা 

এননিও নফনবন্ন এননিও 

ন্যান্য ন্যান্য 
 

 

 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

ভাযা ভাটিয যাস্তা (রোট ফড়  র ধযদনয) 

াআ আদটয নরং(ফানরয ঈয আট নফোদনা া া যাস্তা) 

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

ানি নি ঢারাআ নদদয় ততনয া া যাস্তা 

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

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

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

দর স্যাননটানয ল্যানিন 

পুকুয পুকুয (রোট/ফড়/য ানয/দফয ানয) 

খাাফা খার/াওড়/ফাওড় 

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

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 



  

াতা-6 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

ন্যান্য ন্যান্য 

অরভা অরভাযী 

আস্টযানফ  নম্পঈটায এদক্সনযি 

 যানফদনট  যানফদনট 

 যাদভযা  যাদভযা 

 ভ  নম্পঈটায 

খাট খাট 

গন গবীয নরকূ 

ঘনড় ঘনড় 

রিয়ায রিয়ায 

রিনায রিনাদযটয 

িনভ িনভ 

টাআদভ টাআ রভনন 

টিনব টিনব 

রটনফর রটনফর 

ট্াং  াননয ট্াং  

িনর িনর 

তারা তারা 

ততিত্র ততিত্র 

াম্প াননয াম্প 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয 

নপল্টায াননয নপরটায 

পযান পযান 

পদটা ন পদটাষ্টযাট রভনন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

নিি নিি 

ফাআা ফাআাআদ র 

নফদ্যযৎঈ নফদ্যযৎ যফযাদয ঈ যণ 

রফঞ্চ রফঞ্চ 

রফাড য রফাড য 

ব্যাটানয ব্যাটানয 

বফন বফন 

রভনন রভনন 

রাআট রাআট 

ররনভদভ ররনভদনটিং রভনন 

রষ্টি রস্টি 

স্ক্যান স্ক্যানায রভনন 

াঈন াঈন্ড নদস্টভ 

ররপ ররপ 

রৌযনফ রৌযনফদ্যযৎ 

 



াতা-7 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ যক্ত  র স্থাফয ও স্থাফয ম্পদদয নযভান  

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আঈননয়ন নযলদ 1 

ইদগা 9 

এনতভ খানা 2 

 ফযস্থান 1 

 দরি 2 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় 11 

রাস্ট নপ 3 

ভনিয 26 

ভনিদ 52 

ভাদ্রাা 12 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 7 

ভাদ যট 6 

মাত্রী োঈনী 1 

শ্মানঘাট 5 

ংঘ 10 

স্বাস্থয র ন্দ্র 2 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ 4659 

গবীয নরকূ 27 

স্যাননটাযী ল্যানিন 5207 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা 30 

 ারবাট য 83 

া া যাস্তা 15 

ব্রীি 11 

ভাটিয যাস্তা 113 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 5 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

অরভাযী 2 

 নম্পঈটায 7 

 যাদভযা 1 

রিয়ায 85 

িনভ 1 

রটনফর 11 

প্রদিক্টয 2 

নপ্রন্টায 1 

াননয ট্াং  3 

াননয াম্প 1 

পযান 12 

রফঞ্চ 2 

রফাড য 1 

স্ক্যানায রভনন 1 

ররপ 3 

 

 

 

 

 



  

াতা-8 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: বফন 

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

আঈননয়ন নযলদ ৯ নং িাভনদয়া আঈননয়ন নযলদ । বফন ২ টি রুভ ১২ টি । 8 0 103 আঈনব ০80০103 

িনভ আঈননয়ন নযলদদয িনভ ৬৬ তাং । দাগ নং ৫১৭, ১৪০৩, ১৮৭৩ । খনতয়ান নড ন/৪ 0 0 96 িনভ ০00০96 
 

 

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 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 2003 1 অরভা ০02003০1 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 2003 2 অরভা ০02003০2 

াননয ট্াং  াননয ট্াঙ্ক 0 2003 108 ট্াং  ০02003০108 

াননয ট্াং  াননয ট্াঙ্ক 0 2003 109 ট্াং  ০02003০109 

াননয ট্াং  াননয ট্াঙ্ক 0 2003 110 ট্াং  ০02003০110 

াননয াম্প াননয াম্প (গািী) 0 2004 111 াম্প ০02004০111 

রফঞ্চ রফঞ্চ 0 0 127 রফঞ্চ ০00০127 

রফঞ্চ রফঞ্চ 0 0 128 রফঞ্চ ০00০128 

রফাড য  াদঠয রনাটি রফাড য 0 0 129 রফাড য ০00০129 

ররপ বু  ররপ OTOBI 0 2013 131 ররপ ০02013০131 

ররপ  াদঠয বু  ররপ 0 0 132 ররপ ০00০132 

ররপ  াদঠয বু  ররপ 0 0 133 ররপ ০00০133 
 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রটনফর 

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

রটনফর  াদঠয রটনফর 0 0 97 রটনফর ০00০97 

রটনফর  াদঠয রটনফর 0 0 98 রটনফর ০00০98 

রটনফর  াদঠয রটনফর 0 0 99 রটনফর ০00০99 

রটনফর  াদঠয রটনফর 0 0 100 রটনফর ০00০100 

রটনফর  াদঠয রটনফর 0 0 101 রটনফর ০00০101 

রটনফর  াদঠয রটনফর 0 0 102 রটনফর ০00০102 

রটনফর  াদঠয রটনফর 0 0 103 রটনফর ০00০103 

রটনফর ফড় রটনফর OTOBI 0 2013 104 রটনফর ০02013০104 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 0 105 রটনফর ০00০105 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর 0 0 106 রটনফর ০00০106 

রটনফর  নম্পঈটায রটনফর OTOBI 0 2013 107 রটনফর ০02013০107 
 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রিয়ায 

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

রিয়ায াতরওয়ারা মুনবং 0 1986 11 রিয়ায ০01986০11 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীর ও গনদয রিয়ায 0 2003 12 রিয়ায ০02003০12 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীর ও গনদয রিয়ায 0 2003 13 রিয়ায ০02003০13 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীর ও গনদয রিয়ায 0 2003 14 রিয়ায ০02003০14 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীর ও গনদয রিয়ায 0 2003 15 রিয়ায ০02003০15 



  

া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 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 16 রিয়ায ০02003০16 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 17 রিয়ায ০02003০17 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 18 রিয়ায ০02003০18 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 19 রিয়ায ০02003০19 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 20 রিয়ায ০02003০20 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 21 রিয়ায ০02003০21 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 22 রিয়ায ০02003০22 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 23 রিয়ায ০02003০23 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 24 রিয়ায ০02003০24 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 25 রিয়ায ০02003০25 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 26 রিয়ায ০02003০26 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 27 রিয়ায ০02003০27 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 28 রিয়ায ০02003০28 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 29 রিয়ায ০02003০29 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 30 রিয়ায ০02003০30 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 31 রিয়ায ০02003০31 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 32 রিয়ায ০02003০32 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 33 রিয়ায ০02003০33 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 34 রিয়ায ০02003০34 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 35 রিয়ায ০02003০35 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 36 রিয়ায ০02003০36 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 37 রিয়ায ০02003০37 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 38 রিয়ায ০02003০38 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 39 রিয়ায ০02003০39 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 40 রিয়ায ০02003০40 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 41 রিয়ায ০02003০41 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 42 রিয়ায ০02003০42 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 43 রিয়ায ০02003০43 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 44 রিয়ায ০02003০44 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 45 রিয়ায ০02003০45 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 46 রিয়ায ০02003০46 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 47 রিয়ায ০02003০47 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 48 রিয়ায ০02003০48 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 49 রিয়ায ০02003০49 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 50 রিয়ায ০02003০50 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 51 রিয়ায ০02003০51 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 52 রিয়ায ০02003০52 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 53 রিয়ায ০02003০53 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 54 রিয়ায ০02003০54 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 55 রিয়ায ০02003০55 



  

া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  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 56 রিয়ায ০02003০56 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 57 রিয়ায ০02003০57 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 58 রিয়ায ০02003০58 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 59 রিয়ায ০02003০59 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 60 রিয়ায ০02003০60 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 61 রিয়ায ০02003০61 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 62 রিয়ায ০02003০62 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 63 রিয়ায ০02003০63 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 64 রিয়ায ০02003০64 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 65 রিয়ায ০02003০65 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 66 রিয়ায ০02003০66 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 67 রিয়ায ০02003০67 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 68 রিয়ায ০02003০68 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 69 রিয়ায ০02003০69 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 70 রিয়ায ০02003০70 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 71 রিয়ায ০02003০71 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 72 রিয়ায ০02003০72 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 73 রিয়ায ০02003০73 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 74 রিয়ায ০02003০74 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 75 রিয়ায ০02003০75 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 76 রিয়ায ০02003০76 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 77 রিয়ায ০02003০77 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 78 রিয়ায ০02003০78 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 79 রিয়ায ০02003০79 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 80 রিয়ায ০02003০80 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 81 রিয়ায ০02003০81 

রিয়ায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003 82 রিয়ায ০02003০82 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 83 রিয়ায ০00০83 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 84 রিয়ায ০00০84 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 85 রিয়ায ০00০85 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 86 রিয়ায ০00০86 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 87 রিয়ায ০00০87 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 88 রিয়ায ০00০88 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 89 রিয়ায ০00০89 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 90 রিয়ায ০00০90 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 91 রিয়ায ০00০91 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 92 রিয়ায ০00০92 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 93 রিয়ায ০00০93 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 94 রিয়ায ০00০94 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 95 রিয়ায ০00০95 



  

াতা-11 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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 ননরংপযান ( ন্যানার ) 0 0 115 পযান ০00০115 

পযান ননরংপযান ( ন্যানার ) 0 0 116 পযান ০00০116 

পযান ননরংপযান 0 0 117 পযান ০00০117 

পযান ননরংপযান 0 0 118 পযান ০00০118 

পযান ননরংপযান 0 0 119 পযান ০00০119 

পযান ননরংপযান 0 0 120 পযান ০00০120 

পযান ননরংপযান 0 0 121 পযান ০00০121 

পযান ননরংপযান 0 0 122 পযান ০00০122 

পযান ননরংপযান 0 0 123 পযান ০00০123 

পযান ননরংপযান 0 0 124 পযান ০00০124 

পযান ননরংপযান 0 0 125 পযান ০00০125 

পযান ননরংপযান 0 0 126 পযান ০00০126 

 

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 3  যাদভযা ০02011০3 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায  Samsung  ২ টি 0 2010 112 নপ্রন্টায ০02010০112 

প্রদিক্টয ভানল্টনভনডয়া প্রদিক্টয 0 2011 113 প্রদিক্টয ০02011০113 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয স্ক্রীন 0 2011 114 প্রদিক্টয ০02011০114 

স্ক্যানায রভনন স্ক্যানায রভনন 0 2011 130 স্ক্যান ০02011০130 

 

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 ননআঈ SAMSUNG 0 2010 4  ভ ০02010০4 

 নম্পঈটায  ীদফাড য 0 2010 5  ভ ০02010০5 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায ভননটয LG177 0 2010 6  ভ ০02010০6 

 নম্পঈটায ভাঈ 0 2010 7  ভ ০02010০7 

 নম্পঈটায ল্যাট ASUS 450C 0 2013 8  ভ ০02013০8 

 নম্পঈটায ল্যাট HP 0 0 9  ভ ০00০9 

 নম্পঈটায ভদডভ গ্রাভীণদপান 0 2011 10  ভ ০02011০10 

 

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 িাভনদয়া এনতভখানা ( দনক্ষণ াড়া ) । 1 2002 2 এখা ০12002০2 

এনতভ খানা িাভনদয়া াটদখারা এনতভখানা । 1 2008 3 এখা ০12008০3 

 দরি িাান ফাংরাদদ তভত্রী কৃনল ও প্রযুনক্ত ভানফদ্যারয় । বফন ১ টি রুভ ১১ টি । 1 2006 4  দরি ০12006০4 

রাষ্ট নপ িাভনদয়া রাস্ট নপ । 1 1950 5 রা ০11950০5 

মাত্রী োঈনী ধরগাযাস্তা মাত্রী োঈনী । 2 1987 25 মাো ০21987০25 



  

াতা-12 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

স্বাস্থয র ন্দ্র  নযভপুয  নভঈননটি নক্লনন  । 3 1996 37   ০31996০37 

 দরি বাঙ্গুড়া অদ য নডগ্রী  দরি । ২ টি বফন । ১ তরা ১ টি, ২ তরা ১ টি । রভাট রুভ ৬ টি । 4 1974 53  দরি ০41974০53 

রাষ্ট নপ এগাযখান রাস্ট নপ । 6 1948 78 রা ০61948০78 

ংঘ অদভপুয নিভ াড়া যুফ ক্লাফ । 8 1990 106 ক্লাফ ০81990০106 

ংঘ রোট নবটাফো ঈিয াড়া যুফ াঠাগায নযলদ । 8 1992 107 ক্লাফ ০81992০107 

ংঘ রোট নবটাফো দনক্ষণ াড়া যুফ ক্লাফ । 8 2005 108 ক্লাফ ০82005০108 

ংঘ রোট নবটাফো দনক্ষণ াড়া যুফ াঠাগায নযলদ । 8 1992 109 ক্লাফ ০81992০109 

ংঘ রোট নবটাফো ফািায নদঘী যুফ াঠাগায নযলদ । 8 0 110 ক্লাফ ০80০110 

ংঘ রোট নবটাফো ভধ্য াড়া যুফ ক্লাফ । 8 1990 111 ক্লাফ ০81990০111 

ংঘ নবটাফো ঈিয াড়া যুফ ক্লাফ । 8 1995 112 ক্লাফ ০81995০112 

ংঘ নবটাফো ঈিয াড়া াঠাগায । 8 1995 113 ক্লাফ ০81995০113 

ংঘ নবটাফো ফািায ভাি  ল্যাণ নযলদ । 8 1980 114 ক্লাফ ০81980০114 

ংঘ নবটাফো ভধ্য াড়া যুফ ক্লাফ । 8 2005 115 ক্লাফ ০82005০115 

রাষ্ট নপ নবটাফো রাস্ট নপ । 8 2000 116 রা ০82000০116 

স্বাস্থয র ন্দ্র নবটাফো আঈননয়ন নযলদ স্বাস্থয ও নযফায  ল্যাণ র ন্দ্র । বফন ২ টি, রুভ ৯ টি । 8 1965 117   ০81965০117 

 

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 িাভনদয়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ২ টি রুভ ১৪ টি । 1 1919 6 প্রানফ ০11919০6 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় দাঈদপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ১ টি, রুভ ৬ টি । টিনদড । 2 2004 26 প্রানফ ০22004০26 

প্রাথনভ  নফদ্যারয়  নযভপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ২ টি, রুভ ৭ টি । 3 1973 38 প্রানফ ০31973০38 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় অমুনড়য়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । ১ তরা বফন রুভ ৪ টি । 4 1948 54 প্রানফ ০41948০54 

প্রাথনভ  নফদ্যারয়  ভরাপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ২ টি, রুভ ৬ টি । 5 1927 67 প্রানফ ০51927০67 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রদৌগানে রঘাড়ানাে য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ১ টি, রুভ ৩ টি । 5 1957 68 প্রানফ ০51957০68 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফা নড় য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । ১ টি ১ তরা নফনল্ডং, রুভ ৫ টি । 6 1935 79 প্রানফ ০61935০79 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রতঘনয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । ১ তরা বফন ১ টি, রুভ ৪ টি । 7 2005 92 প্রানফ ০72005০92 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফাফযা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । ১ তরা বফন ১ টি, রুভ ৪ টি । 7 1955 93 প্রানফ ০71955০93 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নবটাফো য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ৪ টি, রুভ ৭ টি । 8 1968 118 প্রানফ ০81968০118 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় িয়যাভপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ১ টি, রুভ ৪ টি । 9 1962 134 প্রানফ ০91962০134 

 

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 িাভনদয়া ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ৩ টি, রুভ ১৫ টি । 1 1964 7 ভানফ ০11964০7 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়  নযভপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ৩ টি, রুভ ১০ টি । 3 1990 39 ভানফ ০31990০39 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় বাঙ্গুড়া অদ য ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । ১ টি টিনদড বফন রুভ ৬ টি । 4 1998 56 ভানফ ০41998০56 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ফা নড় ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । ২ তরা বফন ১ টি, টিনদড ৩ টি । ১ তরা ১ টি রভাট রুভ ১৬ টি । 6 1935 82 ভানফ ০61935০82 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ফাফযা ভ দেদ অরী খান নফদ্যারয় । ১ টি টিনদড বফন । 7 2004 94 ভানফ ০72004০94 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় অদভপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । 8 0 120 ভানফ ০80০120 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় নবটাফো ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ২ টি, রুভ ৭ টি । 8 1965 121 ভানফ ০81965০121 



  

াতা-13 : 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 িাভনদয়া  ওভী ভাদ্রাা । 1 1949 8 ভাদ্রাা ০11949০8 

ভাদ্রাা িাভনদয়া দনক্ষণ াড়া  ওভী ভাদ্রাা । 1 2002 9 ভাদ্রাা ০12002০9 

ভাদ্রাা িাভনদয়া দানখর ভাদ্রাা । টিনদড বফন ২ টি রুভ ৬ টি । 1 1998 10 ভাদ্রাা ০11998০10 

ভাদ্রাা দাঈদপুয নূযানী ভাদ্রাা । টিনদড বফন ১ টি, রুভ ২ টি । 2 2010 28 ভাদ্রাা ০22010০28 

ভাদ্রাা  নযভপুয দানখর ভাদ্রাা । বফন ৩ টি, রুভ ১১ টি । টিনদড । 3 1962 40 ভাদ্রাা ০31962০40 

ভাদ্রাা  নযভপুয ানপনিয়া ভাদ্রাা । বফন ২ টি, রুভ ২ টি । 3 1950 41 ভাদ্রাা ০31950০41 

ভাদ্রাা বাঙ্গুড়া রভাো তাদয ভাদ্রাা । ১ তরা বফন রুভ ৪ টি । 4 2010 57 ভাদ্রাা ০42010০57 

ভাদ্রাা রতঘনয তদর ঈনদ্দন াদপনিয়া ভাদ্রা । ১ টি টিনদড বফন । 7 2004 95 ভাদ্রাা ০72004০95 

ভাদ্রাা নবটাফো অনরভ ভাদ্রাা । বফন ৪ টি, রুভ ১০ টি । 8 1980 122 ভাদ্রাা ০81980০122 

ভাদ্রাা ননতযানিপুয নূযানন ভাদ্রাা । বফন ১ টি টিনদড, রুভ ১ টি । 9 1989 136 ভাদ্রাা ০91989০136 

ভাদ্রাা ফাযফাঘ অনরভ ভাদ্রাা । বফন ২ টি, রুভ ১২ টি । 9 1984 137 ভাদ্রাা ০91984০137 

ভাদ্রাা ফাযফাঘ নূযানন ভাদ্রাা । বফন ১ টি টিনদড, রুভ ১ টি । 9 2005 138 ভাদ্রাা ০92005০138 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিদ) 

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

ভনিদ িাভনদয়া  ানয াড়া িাদভ ভনিদ । 1 1948 14 ভনিদ ০11948০14 

ভনিদ িাভনদয়া দনক্ষণ াড়া ফায়তুর ভামুয িাদভ ভনিদ । 1 1980 15 ভনিদ ০11980০15 

ভনিদ িাভনদয়া দিাড়া িাদভ ভনিদ । 1 2004 16 ভনিদ ০12004০16 

ভনিদ িাভনদয়া নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ । 1 0 17 ভনিদ ০10০17 

ভনিদ িাভনদয়া নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ । ২ 1 2000 18 ভনিদ ০12000০18 

ভনিদ িাভনদয়া র্ভ ূঁআয়া াড়া িাদভ ভনিদ । 1 2003 19 ভনিদ ০12003০19 

ভনিদ িাভনদয়া ন দায াড়া িাদভ ভনিদ । 1 1997 20 ভনিদ ০11997০20 

ভনিদ িাভনদয়া াটদখারা িাদভ ভনিদ । 1 1985 21 ভনিদ ০11985০21 

ভনিদ িাভনদয়া খনরপা াড়া িাদভ ভনিদ । 2 1950 29 ভনিদ ০21950০29 

ভনিদ িাভনদয়া পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ । 2 2001 30 ভনিদ ০22001০30 

ভনিদ িাভনদয়া নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ । 2 2003 31 ভনিদ ০22003০31 

ভনিদ িাভনদয়া ভণ্ডর াড়া িাদভ ভনিদ । 2 2009 32 ভনিদ ০22009০32 

ভনিদ িাভনদয়া দ্দযায াড়া িাদভ ভনিদ । 2 2014 33 ভনিদ ০22014০33 

ভনিদ দাঈদপুয িাদভ ভনিদ । 2 1950 34 ভনিদ ০21950০34 

ভনিদ ধরগাযাস্তা িাদভ ভনিদ । 2 1985 35 ভনিদ ০21985০35 

ভনিদ  নযভপুয ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । 3 2002 45 ভনিদ ০32002০45 

ভনিদ  নযভপুয পূফ য ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । 3 1990 46 ভনিদ ০31990০46 

ভনিদ  নযভপুয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ । 3 1914 47 ভনিদ ০31914০47 

ভনিদ  নযভপুয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ । 3 1980 48 ভনিদ ০31980০48 

ভনিদ  নযভপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ । 3 1970 49 ভনিদ ০31970০49 

ভনিদ  নযভপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ । 3 2000 50 ভনিদ ০32000০50 

ভনিদ  নযভপুয ভধ্যাড়া াদেগানা ভনিদ । 3 2000 51 ভনিদ ০32000০51 

ভনিদ অমুনড়য়া পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 4 1960 61 ভনিদ ০41960০61 



  

াতা-14 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভনিদ অমুনড়য়া নিভ াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 4 2003 62 ভনিদ ০42003০62 

ভনিদ বাঙ্গুড়া র ানাাড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 4 1998 63 ভনিদ ০41998০63 

ভনিদ বাঙ্গুড়া পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 4 1995 64 ভনিদ ০41995০64 

ভনিদ বাঙ্গুড়া ফািায িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 4 1972 65 ভনিদ ০41972০65 

ভনিদ বাঙ্গুড়া ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 4 1960 66 ভনিদ ০41960০66 

ভনিদ রতঘনয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 7 1996 96 ভনিদ ০71996০96 

ভনিদ রতঘনয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 7 2009 97 ভনিদ ০72009০97 

ভনিদ রতঘনয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 7 1980 98 ভনিদ ০71980০98 

ভনিদ ফাফযা ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 7 1997 99 ভনিদ ০71997০99 

ভনিদ ফাফযা নিভ াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 7 1992 100 ভনিদ ০71992০100 

ভনিদ ফাফযা নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড বফন । 7 2002 101 ভনিদ ০72002০101 

ভনিদ ফাফযা রভাো াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড বফন । 7 1980 102 ভনিদ ০71980০102 

ভনিদ অদভপুয ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 1960 124 ভনিদ ০81960০124 

ভনিদ অদভপুয দনক্ষণ াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 1980 125 ভনিদ ০81980০125 

ভনিদ রোট নবটাফো ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । 8 1950 126 ভনিদ ০81950০126 

ভনিদ রোট নবটাফো দনক্ষণ াড়া িাদভ ভনিদ । 8 1970 127 ভনিদ ০81970০127 

ভনিদ নবটাফো ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 1990 128 ভনিদ ০81990০128 

ভনিদ নবটাফো নিভ াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড । 8 1960 129 ভনিদ ০81960০129 

ভনিদ নবটাফো ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড । 8 1995 130 ভনিদ ০81995০130 

ভনিদ িয়যাভপুয পূফ যাড়া ইদগা ভনিদ । টিনদড । 9 1993 141 ভনিদ ০91993০141 

ভনিদ িয়যাভপুয নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড । 9 1982 142 ভনিদ ০91982০142 

ভনিদ িয়যাভপুয ভীয ফানড় িাদভ ভনিদ । টিনদড । 9 1950 143 ভনিদ ০91950০143 

ভনিদ ননতযানিপুয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ । োদ । 9 1989 144 ভনিদ ০91989০144 

ভনিদ ননতযানিপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড । 9 1974 145 ভনিদ ০91974০145 

ভনিদ ননতযানিপুয ািী ফানড় িাদভ ভনিদ । োদ । 9 1995 146 ভনিদ ০91995০146 

ভনিদ ফাযফাঘ ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড । 9 2011 147 ভনিদ ০92011০147 

ভনিদ ফাযফাঘ ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ । োদ । 9 1976 148 ভনিদ ০91976০148 

ভনিদ ফাযফাঘ নভনা ফািায িাদভ ভনিদ । টিনদড । 9 1992 149 ভনিদ ০91992০149 

ভনিদ ফাযফাঘ রভাড়র াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড । 9 1997 150 ভনিদ ০91997০150 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিয) 

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

ভনিয িাভনদয়া ঋনল াড়া  ানর ভনিয । 1 1998 11 ভনিয ০11998০11 

ভনিয িাভনদয়া ঠাকুয াড়া  ানর ভনিয । 1 1990 12 ভনিয ০11990০12 

ভনিয িাভনদয়া দিাড়া  ানর ভনিয । 1 0 13 ভনিয ০10০13 

ভনিয  নযভপুয  ানর ভনিয । 3 1954 42 ভনিয ০31954০42 

ভনিয  নযভপুয  ানর ভনিয । 3 2012 43 ভনিয ০32012০43 

ভনিয রিাগা  ানর ভনিয । 3 1984 44 ভনিয ০31984০44 

ভনিয বাঙ্গুড়া ঈিয াড়া ভনিয । ১ তরা বফন । 4 2004 58 ভনিয ০42004০58 

ভনিয বাঙ্গুড়া ঋনলাড়া ভনিয । ১ তরা বফন । 4 2008 59 ভনিয ০42008০59 



  

া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 

ভনিয বাঙ্গুড়া পূফ য াড়া ভনিয । ১ তরা বফন । 4 1995 60 ভনিয ০41995০60 

ভনিয  ভরাপুয দূগ যা ভনিয । 5 1997 69 ভনিয ০51997০69 

ভনিয  ভরাপুয পূিা ভনিয । টিনদড । 5 2000 70 ভনিয ০52000০70 

ভনিয রঘাড়ানাে যাধা রগানফি ভনিয । টিনদড । 5 1990 71 ভনিয ০51990০71 

ভনিয িদ যডাঙ্গা নয ভনিয । টিনদড । 5 1934 72 ভনিয ০51934০72 

ভনিয ফাযয়াযী পূিা ভনিয । োদ । 5 1973 73 ভনিয ০51973০73 

ভনিয যঘুযাভপুয  ানর ভনিয । টিনদড । 5 2005 74 ভনিয ০52005০74 

ভনিয যঘুযাভপুয দূগ যা ভনিয । টিনদড । 5 1998 75 ভনিয ০51998০75 

ভনিয যঘুযাভপুয ফাযয়াযী ভনিয । টিনদড । 5 1936 76 ভনিয ০51936০76 

ভনিয ন ভত ফা নড় যাধা রগানফি ভনিয । 6 2013 83 ভনিয ০62013০83 

ভনিয রদৌগানে  ানর ভনিয । 6 1972 84 ভনিয ০61972০84 

ভনিয রদৌগানে যাধা রগানফি ভনিয । 6 1950 85 ভনিয ০61950০85 

ভনিয ফা নড়  ানর ভনিয । 6 1974 86 ভনিয ০61974০86 

ভনিয ফা নড় াফ যিননন দূগ যা ভনিয । 6 1935 87 ভনিয ০61935০87 

ভনিয ফা নড় নয ভনিয । 6 1975 88 ভনিয ০61975০88 

ভনিয রোট নবটাফো  ানর ভনিয । 8 2006 123 ভনিয ০82006০123 

ভনিয িয়যাভপুয  ানর ভনিয । টিনদড । 9 1970 139 ভনিয ০91970০139 

ভনিয ফাযফাঘ দানড়য াড়  ানর ভনিয । টিনদড । 9 1960 140 ভনিয ০91960০140 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ইদগাহ্ 

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

ইদগা িাভনদয়া ইদগা ভাঠ । 1 0 1 ইগা ০10০1 

ইদগা দরগ্রাভ রভাড় ইদগা ভয়দান । 2 1970 24 ইগা ০21970০24 

ইদগা  নযভপুয ইদগা ভাঠ । 3 1956 36 ইগা ০31956০36 

ইদগা অমুনড়য়া ইদগা । 4 1998 52 ইগা ০41998০52 

ইদগা রতঘনয ইদগা ভয়দান । 7 2005 90 ইগা ০72005০90 

ইদগা ফাফযা ইদগা ভয়দান । 7 1934 91 ইগা ০71934০91 

ইদগা নবটাফো র ন্দ্রীয় ইদগা ভাঠ । 8 1950 104 ইগা ০81950০104 

ইদগা িয়যাভপুয ইদগা ভয়দান । 9 1993 132 ইগা ০91993০132 

ইদগা ফাযফাঘ ইদগা ভয়দান । 9 2010 133 ইগা ০92010০133 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: শ্মান 

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

শ্মানঘাট িাভনদয়া ঠাকুয াড়া শ্মান ঘাট । 1 0 22 শ্মান ০10০22 

শ্মানঘাট িাভনদয়া দি াড়া শ্মান ঘাট । 1 0 23 শ্মান ০10০23 

শ্মানঘাট িদ যডাঙ্গা ভাশ্মান ঘাট । 5 1958 77 শ্মান ০51958০77 

শ্মানঘাট ঞ্চতীথ য ভাশ্মান ঘাট । 6 2008 89 শ্মান ০62008০89 

শ্মানঘাট রোট নবটাফো শ্মান ঘাট । 8 1950 131 শ্মান ০81950০131 

 

 
 



  

াতা-16 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: াট/ফািায/ভাদ যট 

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

ভাদ যট ধরগাযাস্তা ফািায । 2 2007 27 ভা  ০22007০27 

ভাদ যট বাঙ্গুড়া ফািায । 4 1960 55 ভা  ০41960০55 

ভাদ যট রদৌগানে ফািায । 6 1995 80 ভা  ০61995০80 

ভাদ যট ফা নড় ফািায । 6 1947 81 ভা  ০61947০81 

ভাদ যট নবটাফো ফািায । 8 1960 119 ভা  ০81960০119 

ভাদ যট ফাযফাঘ নভনা ফািায । 9 1960 135 ভা  ০91960০135 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ভািায/ ফযস্থান 

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

 ফযস্থান ফড় নবটাফো নিভ াড়া  ফযস্থান । 8 0 105  ফযস্থান ০80০105 

 

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 ৩০৫ টি গবীয নরকূ অদে 1 0 1 গন ০10০1 

গবীয নরকূ িাভনদয়া আব্রাীদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 1 2014 2 গন ০12014০2 

গবীয নরকূ িাভনদয়া িনদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 3 গন ০12012০3 

গবীয নরকূ িাভনদয়া পনযদদয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 4 গন ০12012০4 

গবীয নরকূ িাভনদয়া  ানতযদ য ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 1 2013 5 গন ০12013০5 

গবীয নরকূ িাভনদয়া িাভদদদয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 1 2008 6 গন ০12008০6 

গবীয নরকূ িাভনদয়া তওয়াফ অরীয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 1 2005 7 গন ০12005০7 

গবীয নরকূ ২ নং ওয়াদড য ৬০০ টি গবীয নরকূ অদে 2 0 11 গন ০20০11 

গবীয নরকূ আরা অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 12 গন ০22013০12 

গবীয নরকূ দাঈদপুয আপতাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 13 গন ০22013০13 

গবীয নরকূ দাঈদপুয াাফা অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 14 গন ০22013০14 

গবীয নরকূ রানাদভাননয স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 15 গন ০22013০15 

গবীয নরকূ দাঈদপুয অরাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 16 গন ০22013০16 

গবীয নরকূ দাঈদপুয ায়দাদযয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 17 গন ০22012০17 

গবীয নরকূ রভাাম্মদ জুরনপ ায অরী নিদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2002 18 গন ০22002০18 

গবীয নরকূ ৩ নং ওয়াদড য  নযভপুয গ্রাদভ ৩৭৫ টি গবীয নরকূ অদে 3 0 27 গন ০30০27 

গবীয নরকূ ৩ নং ওয়াদড য রিা া গ্রাদভ ২৫ টি গবীয নরকূ অদে 3 0 28 গন ০30০28 

গবীয নরকূ  নযভপুয অ ফদযয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 29 গন ০32012০29 

গবীয নরকূ  নযভপুয তনেদযয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 3 2008 30 গন ০32008০30 

গবীয নরকূ  নযভপুয ফানযদ য ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 3 2010 31 গন ০32010০31 

গবীয নরকূ  নযভপুয যনফঈদরয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 32 গন ০32012০32 

গবীয নরকূ  নযভপুয ানপজুদযয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 3 2013 33 গন ০32013০33 

গবীয নরকূ  নযভপুয খয়ফয মুন্সীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2004 34 গন ০32004০34 

গবীয নরকূ  নযভপুয গ্রীদয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 35 গন ০32012০35 



  

া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  নযভপুয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 3 2010 36 গন ০32010০36 

গবীয নরকূ  নযভপুয পূফ যাড়া ভনিদদ  ১ টি গবীয নরকূ 3 2004 37 গন ০32004০37 

গবীয নরকূ  নযভপুয নফনদয়য ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 38 গন ০32012০38 

গবীয নরকূ  নযভপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 3 2013 39 গন ০32013০39 

গবীয নরকূ  নযভপুয যওদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 40 গন ০32011০40 

গবীয নরকূ রিাগা ভনিদয  ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 41 গন ০32011০41 

গবীয নরকূ ৪ নং ওয়াদড য অমুনড়য়া গ্রাদভ ১৬০ টি গবীয নরকূ অদে 4 0 47 গন ০40০47 

গবীয নরকূ ৪ নং ওয়াদড য বাঙ্গুড়া গ্রাদভ ২৭০ টি গবীয নরকূ অদে 4 0 48 গন ০40০48 

গবীয নরকূ বাঙ্গুড়া িারাদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2012 49 গন ০42012০49 

গবীয নরকূ বাঙ্গুড়া পারুদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2011 50 গন ০42011০50 

গবীয নরকূ বাঙ্গুড়া বাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2013 51 গন ০42013০51 

গবীয নরকূ বাঙ্গুড়া নযদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2011 52 গন ০42011০52 

গবীয নরকূ অমুনড়য়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 4 2011 53 গন ০42011০53 

গবীয নরকূ বাঙ্গুড়া অদ য নডগ্রী  দরদি ১ টি গবীয নরকূ 4 2012 54 গন ০42012০54 

গবীয নরকূ বাঙ্গুড়া অদ য নডগ্রী  দরদি পূফ য াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2012 55 গন ০42012০55 

গবীয নরকূ বাঙ্গুড়া কৃষ্ণদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2014 56 গন ০42014০56 

গবীয নরকূ বাঙ্গুড়া ফািায িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2010 57 গন ০42010০57 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড য  ভরাপুয গ্রাদভ ৭০ টি গবীয নরকূ অদে 5 0 61 গন ০50০61 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড য রঘাড়ানাে গ্রাদভ ১১৫ টি গবীয নরকূ অদে 5 0 62 গন ০50০62 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড য িদ য ডাঙ্গা গ্রাদভ ২০ টি গবীয নরকূ অদে 5 0 63 গন ০50০63 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড য যঘুযাভপুয গ্রাদভ ২৫ টি গবীয নরকূ অদে 5 0 64 গন ০50০64 

গবীয নরকূ রঘাড়ানাে  ন  তফযানগয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2014 65 গন ০52014০65 

গবীয নরকূ রঘাড়ানাে রব্রাদিন তবনভদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2014 66 গন ০52014০66 

গবীয নরকূ রঘাড়ানাে শুব্রত নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2013 67 গন ০52013০67 

গবীয নরকূ  ভরাপুয নননখদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2011 68 গন ০52011০68 

গবীয নরকূ রঘাড়ানাে ভরাআ রস্ক্দযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2005 69 গন ০52005০69 

গবীয নরকূ ৬ নং ওয়াদড য ৪০০ টি গবীয নরকূ অদে 6 0 74 গন ০60০74 

গবীয নরকূ নদ  কুভাদযয ১ টি গবীয নরকূ 6 2010 75 গন ০62010০75 

গবীয নরকূ রদৌগােী ফািাদয ১ টি গবীয নরকূ 6 2013 76 গন ০62013০76 

গবীয নরকূ ননযাদ ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2010 77 গন ০62010০77 

গবীয নরকূ ঞ্চতীথ য ভাশ্মাদন ১ টি গবীয নরকূ 6 2010 78 গন ০62010০78 

গবীয নরকূ নফ াদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2013 79 গন ০62013০79 

গবীয নরকূ নফিদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2009 80 গন ০62009০80 

গবীয নরকূ ফা নড় ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 6 2008 81 গন ০62008০81 

গবীয নরকূ ৭ নং ওয়াদড য রতঘনয গ্রাদভ ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদে 7 0 86 গন ০70০86 

গবীয নরকূ ৭ নং ওয়াদড য ফাফযা গ্রাদভ ২৩০ টি গবীয নরকূ অদে 7 0 87 গন ০70০87 

গবীয নরকূ রতঘনয িাভাদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2012 88 গন ০72012০88 

গবীয নরকূ রতঘনয নুয আরাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2009 89 গন ০72009০89 

গবীয নরকূ রতঘনয নিভ াড়া িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 7 2007 90 গন ০72007০90 

গবীয নরকূ রতঘনয ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 7 2002 91 গন ০72002০91 



  

াতা-18 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

গবীয নরকূ রতঘনয মুায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 1995 92 গন ০71995০92 

গবীয নরকূ রতঘনয নযফুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2011 93 গন ০72011০93 

গবীয নরকূ রতঘনয তয়দ অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2005 94 গন ০72005০94 

গবীয নরকূ ফাফযা আব্রাীদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2012 95 গন ০72012০95 

গবীয নরকূ ফাফযা পিয অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2012 96 গন ০72012০96 

গবীয নরকূ ফাফযা রভাো াড়া ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 7 2008 97 গন ০72008০97 

গবীয নরকূ রতঘনয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 7 2007 98 গন ০72007০98 

গবীয নরকূ ফাফযা ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 7 2007 99 গন ০72007০99 

গবীয নরকূ ফাফযা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যাদর ১ টি গবীয নরকূ 7 2000 100 গন ০72000০100 

গবীয নরকূ ৮ নং ওয়াদড য অদভপুয গ্রাদভ ১২০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0 103 গন ০80০103 

গবীয নরকূ ৮ নং ওয়াদড য রোট নবটাফো গ্রাদভ ২০০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0 104 গন ০80০104 

গবীয নরকূ ৮ নং ওয়াদড য ফড় নবটাফো গ্রাদভ ২০০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0 105 গন ০80০105 

গবীয নরকূ অদভপুয অবু ফক্কদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2013 106 গন ০82013০106 

গবীয নরকূ অদভপুয অযাদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2012 107 গন ০82012০107 

গবীয নরকূ অদভপুয িনভয নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2014 108 গন ০82014০108 

গবীয নরকূ অদভপুয নদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2013 109 গন ০82013০109 

গবীয নরকূ রোট নবটাফো অক্তায রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2013 110 গন ০82013০110 

গবীয নরকূ রোট নবটাফো আনাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2012 111 গন ০82012০111 

গবীয নরকূ রোট নবটাফো িয়নাদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2012 112 গন ০82012০112 

গবীয নরকূ রোট নবটাফো টিদটায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2013 113 গন ০82013০113 

গবীয নরকূ রোট নবটাফো নিরুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2014 114 গন ০82014০114 

গবীয নরকূ রোট নবটাফো নপদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2014 115 গন ০82014০115 

গবীয নরকূ ফড় নবটাফো ফািাদয ১ টি গবীয নরকূ 8 2013 116 গন ০82013০116 

গবীয নরকূ ফড় নবটাফো রুস্তদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2013 117 গন ০82013০117 

গবীয নরকূ ফড় নবটাফো নদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2012 118 গন ০82012০118 

গবীয নরকূ ফড় নবটাফো ানদ ঈজ্জদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2013 119 গন ০82013০119 

গবীয নরকূ অদভপুয অরী অম্মদ রভম্বাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2008 120 গন ০82008০120 

গবীয নরকূ অদভপুয রযভা রভম্বাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2007 121 গন ০82007০121 

গবীয নরকূ ৯ নং ওয়াদড য িয়যাভপুয গ্রাদভ ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদে 9 0 138 গন ০90০138 

গবীয নরকূ ৯ নং ওয়াদড য ননতযানিপুয গ্রাদভ ৪১০ টি গবীয নরকূ অদে 9 0 139 গন ০90০139 

গবীয নরকূ ৯ নং ওয়াদড যফাযফাঘ গ্রাদভ ৩৮০ টি গবীয নরকূ অদে 9 0 140 গন ০90০140 

গবীয নরকূ িয়যাভপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 9 2012 141 গন ০92012০141 

গবীয নরকূ ননতযানিপুয ফটতরায় ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 142 গন ০92013০142 

গবীয নরকূ ফায ফাঘ ানপনি খানায় ১ টি গবীয নরকূ 9 2014 143 গন ০92014০143 

গবীয নরকূ ফাযফাঘ নফরাড়ায় ১ টি গবীয নরকূ 9 2012 144 গন ০92012০144 

গবীয নরকূ ফাযফাঘ নযিাঈদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2014 145 গন ০92014০145 

 

 

 



  

াতা-19 : 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 ৪৫৫ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 1 0 8 দর ০10০8 

স্যাননটাযী ল্যানিন িাভনদয়া আ ফাদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 1 2012 9 দর ০12012০9 

স্যাননটাযী ল্যানিন িাভনদয়া রাদনয়াযায ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 1 2012 10 দর ০12012০10 

স্যাননটাযী ল্যানিন ২ নং ওয়াদড য ৬২০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 2 0 19 দর ০20০19 

স্যাননটাযী ল্যানিন অভানঈোয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2013 20 দর ০22013০20 

স্যাননটাযী ল্যানিন অদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2012 21 দর ০22012০21 

স্যাননটাযী ল্যানিন দাঈদপুয অরাদভয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2013 22 দর ০22013০22 

স্যাননটাযী ল্যানিন দাঈদপুয যদাযফানু ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2013 23 দর ০22013০23 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফাদায ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2013 24 দর ০22013০24 

স্যাননটাযী ল্যানিন ভনিদ রভাোয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2012 25 দর ০22012০25 

স্যাননটাযী ল্যানিন নপকুদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2012 26 দর ০22012০26 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৩ নং ওয়াদড য  নযভপুয গ্রাদভ ৩৯৭ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 3 0 42 দর ০30০42 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৩ নং ওয়াদড য রিা া গ্রাদভ ৩৭ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 3 0 43 দর ০30০43 

স্যাননটাযী ল্যানিন  নযভপুয অভিাদদয ফানড় ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 3 2011 44 দর ০32011০44 

স্যাননটাযী ল্যানিন  নযভপুয ফাবুয ফানড় ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 3 2010 45 দর ০32010০45 

স্যাননটাযী ল্যানিন  নযভপুয াভসুয ফাদদরয ফানড় ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 3 2010 46 দর ০32010০46 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ নং ওয়াদড য অমুনড়য়া গ্রাদভ ১৬০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 4 0 58 দর ০40০58 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ নং ওয়াদড য বাঙ্গুড়া গ্রাদভ ২৬০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 4 0 59 দর ০40০59 

স্যাননটাযী ল্যানিন অমুনড়য়া গ্রাদভ ১৬০ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 0 60 দর ০40০60 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওয়াদড য  ভরাপুয গ্রাদভ ৮০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 5 0 70 দর ০50০70 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওয়াদড য রঘাড়ানাে গ্রাদভ ১৩০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 5 0 71 দর ০50০71 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওয়াদড য িদ য ডাঙ্গা গ্রাদভ ৩০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 5 0 72 দর ০50০72 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওয়াদড য যঘুযাভপুয গ্রাদভ ২০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 5 0 73 দর ০50০73 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওয়াদড য ৪৫০  টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 6 0 82 দর ০60০82 

স্যাননটাযী ল্যানিন িদয়য ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 6 2010 83 দর ০62010০83 

স্যাননটাযী ল্যানিন ভদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 6 2012 84 দর ০62012০84 

স্যাননটাযী ল্যানিন তদনয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 6 2013 85 দর ০62013০85 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ নং ওয়াদড য রতঘনয গ্রাদভ ৩৫০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 7 0 101 দর ০70০101 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ নং ওয়াদড য ফাফযা গ্রাদভ ২৩০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 7 0 102 দর ০70০102 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ নং ওয়াদড য অদভপুয গ্রাদভ ১৫০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 8 0 122 দর ০80০122 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ নং ওয়াদড য রোট নবটাফো গ্রাদভ ২০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 8 0 123 দর ০80০123 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ নং ওয়াদড য ফড় নবটাফো গ্রাদভ ২০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 8 0 124 দর ০80০124 

স্যাননটাযী ল্যানিন অদভপুয অম্মদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2013 125 দর ০82013০125 

স্যাননটাযী ল্যানিন অদভপুয নিরুদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2013 126 দর ০82013০126 

স্যাননটাযী ল্যানিন অদভপুয রযিাঈদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2013 127 দর ০82013০127 

স্যাননটাযী ল্যানিন রোট নবটাফো আনাদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2013 128 দর ০82013০128 

স্যাননটাযী ল্যানিন রোট নবটাফো আনরয়াদিয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2012 129 দর ০82012০129 

স্যাননটাযী ল্যানিন রোট নবটাফো িাপদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2013 130 দর ০82013০130 

স্যাননটাযী ল্যানিন রোট নবটাফো ভনিদদ ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2012 131 দর ০82012০131 



  

া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  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফড় নবটাফো অনায রভাোয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2012 132 দর ০82012০132 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফড় নবটাফো অনভয নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2012 133 দর ০82012০133 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফড় নবটাফো রযদফ ায ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2012 134 দর ০82012০134 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফড় নবটাফো রুস্তদভয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2012 135 দর ০82012০135 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফড় নবটাফো ানপজুদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2012 136 দর ০82012০136 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফড় নবটাফো ানভদায ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2012 137 দর ০82012০137 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওয়াদড য িয়যাভপুয গ্রাদভ ৩৯০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 9 0 146 দর ০90০146 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওয়াদড য ননতযানিপুয গ্রাদভ ৪০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 9 0 147 দর ০90০147 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওয়াদড য ফাযফাঘ গ্রাদভ ৪৬০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 9 0 148 দর ০90০148 

 

 

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 িাভনদয়া দনক্ষন াড়া যাস্তা 1 0 14 নড়াআর ড়  নযিাঈদরয ফানড় ভাযা ০10০14 

ভাটিয যাস্তা িাভনদয়া যাস্তা 1 0 15 নিদফয ফানড় াদতদভয ফানড় ভাযা ০10০15 

ভাটিয যাস্তা িাভনদয়া যাস্তা 1 0 16 রভাস্তপায ফানড় ভাঠ ভাযা ০10০16 

ভাটিয যাস্তা িাভনদয়া যাস্তা 1 0 17 ভনয়াদযয ফানড় অ যাদভয ফানড় ভাযা ০10০17 

ভাটিয যাস্তা িাভনদয়া যাস্তা 1 0 18 ািাদযয ফানড় াআদদয ফানড় ভাযা ০10০18 

ভাটিয যাস্তা িাভনদয়া যাস্তা 1 0 19  ানতযদ য িনভ শ্যাদভয ফানড় ভাযা ০10০19 

ভাটিয যাস্তা িাভনদয়া যাস্তা 1 0 20 অ যাদভয ফানড় নদরীদয ফানড় ভাযা ০10০20 

ভাটিয যাস্তা িাভনদয়া যাস্তা 1 0 21 যসুদরয ফানড় যস্তদভয ফানড় ভাযা ০10০21 

ভাটিয যাস্তা িাভনদয়া যাস্তা 1 0 22 রগারাদভয ফানড় ফসুনিয়া যাস্তা ভাযা ০10০22 

ভাটিয যাস্তা িাভনদয়া যাস্তা 1 0 23 ফুর নভয়ায ফানড় ফসুনিয়া যাস্তা ভাযা ০10০23 

ভাটিয যাস্তা িাভনদয়া যাস্তা 1 0 24 গাফ্পাদযয ফানড় ফসুনিয়া যাস্তা ভাযা ০10০24 

ভাটিয যাস্তা িাভনদয়া যাস্তা 1 0 25 ন নায ফানড় রভানতাদিয ফানড় ভাযা ০10০25 

ভাটিয যাস্তা িাভনদয়া যাস্তা 1 0 26 পিদযয ফানড় ভাঠ ভাযা ০10০26 

ভাটিয যাস্তা িাভনদয়া যাস্তা 1 0 27 সুফাদয ফানড় ান দভয ফানড় ভাযা ০10০27 

ভাটিয যাস্তা িাভনদয়া যাস্তা 1 0 28 যন  রাদরয ফানড় ান দভয ফানড় ভাযা ০10০28 

ভাটিয যাস্তা পুয ফানড়য যাস্তা 2 0 47 পুয ফানড় খনরপায ফানড় ভাযা ০20০47 

ভাটিয যাস্তা অপাদযয ফানড়য যাস্তা 2 0 48 টিপুয ফানড় অপাদযয ফানড় ভাযা ০20০48 

ভাটিয যাস্তা অবুদরয ফানড়য যাস্তা 2 0 49 মুন্তায ফানড় অবুদরয ফানড় ভাযা ০20০49 

ভাটিয যাস্তা অদরদয ফানড়য যাস্তা 2 0 50 অদরদয ফানড় আযায নবদট ভাযা ০20০50 

ভাটিয যাস্তা আদটয বাটা যাস্তা 2 0 51 আদটয বাটা ভনিদ রভাোয ফানড় ভাযা ০20০51 

ভাটিয যাস্তা আভাদনয ফানড়য যাস্তা 2 0 52 আভাদনয ফানড় র দনয ফানড় ভাযা ০20০52 

ভাটিয যাস্তা ইদগা যাস্তা 2 0 53 ইদগা াদদভয ফানড় ভাযা ০20০53 

ভাটিয যাস্তা  াদদদযয ফানড়য যাস্তা 2 0 54  াদদদযয ফানড় আযা নবদট ভাযা ০20০54 

ভাটিয যাস্তা গািী ফানড় যাস্তা 2 0 55 দ্দযায ফানড় গািী ফানড় ভাযা ০20০55 

ভাটিয যাস্তা রগারাদভয ফানড়য যাস্তা 2 0 56 অবুয ফানড় দত রগারাদভয ফানড় ভাযা ০20০56 

ভাটিয যাস্তা দাঈদদয ফানড়য যাস্তা 2 0 57 দাঈদদয ফানড় িদযয ফানড় ভাযা ০20০57 



  

া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 ভাদঠয যাস্তা 2 0 58  ফযস্থান ভাঠ ভাযা ০20০58 

ভাটিয যাস্তা ারুদনয ফানড় যাস্তা 2 0 59 নদ্যদযয ফানড় ারুদনয ফানড় ভাযা ০20০59 

ভাটিয যাস্তা  নযভপুয যাস্তা 3 0 73 রভাস্তপায ফানড় ভাঠ ভাযা ০30০73 

ভাটিয যাস্তা  নযভপুয যাস্তা 3 0 74 িনরদরয িনভ িাভনদয়া ভাযা ০30০74 

ভাটিয যাস্তা  নযভপুয যাস্তা 3 0 75 াআদ্যদরয ফানড় অদনায়াদযয ফানড় ভাযা ০30০75 

ভাটিয যাস্তা  নযভপুয যাস্তা 3 0 76  াওাদযয ফানড় ফাচ্চুয ফানড় ভাযা ০30০76 

ভাটিয যাস্তা  নযভপুয যাস্তা 3 0 77 অবুদরয ফানড় নপঈনদ্দদনয ফানড় ভাযা ০30০77 

ভাটিয যাস্তা  নযভপুয যাস্তা 3 0 78 তাআদিদরয ফানড় ান দভয ফানড় ভাযা ০30০78 

ভাটিয যাস্তা  নযভপুয যাস্তা 3 0 79 যনফয ফানড় াাদদতয ফানড় ভাযা ০30০79 

ভাটিয যাস্তা  নযভপুয যাস্তা 3 0 80 রাদয়দফয ফানড় শুান্তয ফানড় ভাযা ০30০80 

ভাটিয যাস্তা  নযভপুয যাস্তা 3 0 81 ফাদ দযয ফানড় রখা দনয ফানড় ভাযা ০30০81 

ভাটিয যাস্তা  নযভপুয যাস্তা 3 0 82 যনদদয ফানড়  ানতযদ য ফানড় ভাযা ০30০82 

ভাটিয যাস্তা  নযভপুয যাস্তা 3 0 83 অদনায়াদযয ফানড় নপয ফানড় ভাযা ০30০83 

ভাটিয যাস্তা  নযভপুয যাস্তা 3 0 84 তাআদিদরয ফানড় পূফ য াড়া ভাযা ০30০84 

ভাটিয যাস্তা  নযভপুয যাস্তা 3 0 85 অবুদরয ফানড় রিা া ম যন্ত ভাযা ০30০85 

ভাটিয যাস্তা  নযভপুয যাস্তা 3 0 86 যনপদ য ফানড় ায়দাদযয ফানড় ভাযা ০30০86 

ভাটিয যাস্তা  নযভপুয যাস্তা 3 0 87 পিদরয ফানড় াগদরয ফানড় ভাযা ০30০87 

ভাটিয যাস্তা ফাারুদরয ফানড়য যাস্তা 4 2010 101 নরদভয ফানড় ফাফদযয ফানড় ভাযা ০42010০101 

ভাটিয যাস্তা অমুনড়য়া পূফ য াড়া রযাড 4 2011 102 রভাতাাদযয ফানড় রনরদভয ফানড় ভাযা ০42011০102 

ভাটিয যাস্তা নরদভয ফানড়য যাস্তা 4 2011 103 ভাঠ দত নরদভয ফানড় ভাযা ০42011০103 

ভাটিয যাস্তা দ্যরাদরয ফানড়য যাস্তা 4 0 104 ভাদঠয ভাঝ দ্যরাদরয ফানড় ভাযা ০40০104 

ভাটিয যাস্তা রভাতাাদযয ফানড়য যাস্তা 4 0 105 নদ্যোয ফানড় ভননরুনদ্দদনয ফানড় ভাযা ০40০105 

ভাটিয যাস্তা ভনয়াদযয ফানড়য যাস্তা 4 0 106 ফাদনশ্বদযয ফানড় ভনয়াদযয ফানড় ভাযা ০40০106 

ভাটিয যাস্তা নযাদিয ফানড়য যাস্তা 4 0 107 রুস্তদভয ফানড় নযাদিয ফানড় ভাযা ০40০107 

ভাটিয যাস্তা ডাক্তাদযয ফানড়য যাস্তা 5 0 115 নয ঈওদভয ফানড় ডাক্তায ননকুেয ফানড় ভাযা ০50০115 

ভাটিয যাস্তা দনক্ষন াড়া যাস্তা 5 0 116 ভনিয দনক্ষন াড়া ভাযা ০50০116 

ভাটিয যাস্তা দাাড়া  যাস্তা 5 0 117 রঘাড়াঘাো দাাড়া ভাযা ০50০117 

ভাটিয যাস্তা নফদরয যাস্তা 5 0 118 পূফ য াড়া নফর ভাযা ০50০118 

ভাটিয যাস্তা নফশ্বা াড়ায যাস্তা 5 0 119 নয ঈওদভয ফানড় ননভ যদরয ফানড় ভাযা ০50০119 

ভাটিয যাস্তা ভাদঝয াড়া যাস্তা 5 0 120 বুদিয ফানড় ভাদ ায াড়া ভাযা ০50০120 

ভাটিয যাস্তা যঘুনাথপুয যাস্তা 5 0 121 নতদয ফানড় নমুদরয ফানড় ভাযা ০50০121 

ভাটিয যাস্তা রস্ক্য াড়া যাস্তা 5 0 122 নি যাস্তা রস্ক্য াড়া ভাযা ০50০122 

ভাটিয যাস্তা ভনিদযয যাস্তা 6 1990 137 রভআন রযাড ভনিয ভাযা ০61990০137 

ভাটিয যাস্তা যনফদনয ফানড় যাস্তা 6 1995 138 যনফদনয ফানড় ধীদযদনয ফানড় ভাযা ০61995০138 

ভাটিয যাস্তা প্রদন ফাবুয ফানড়য রযাড 6 2000 139 খদগন ফানড় প্রদন ফাবুয ফানড় ভাযা ০62000০139 

ভাটিয যাস্তা সুনীর ফানড়য রযাড 6 2000 140 সুনীদরয ফানড় দত খদগদনয ফানড় ম যন্ত ভাযা ০62000০140 

ভাটিয যাস্তা নযদ ফানড়য রযাড 6 2002 141 নযদদয ফানড় নফদ্যযদতয ফানড় ভাযা ০62002০141 

ভাটিয যাস্তা ফা নড় ফািায রযাড 6 2005 142 ফা নড় ফািায গ্রাদভাদখার ভাযা ০62005০142 

ভাটিয যাস্তা দা  ারদাদযয ফানড়য রযাড 6 0 143 ভনিয দাদ য ফানড় ভাযা ০60০143 

ভাটিয যাস্তা  াঠুনযয়া রযাড 6 0 144 রভআন রযাড  াঠুনযয়া ভাযা ০60০144 



  

া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 

ভাটিয যাস্তা রখদানাথ ফানড়য 6 0 145 ননভাআ ফানড় রখদানাদথয ফানড় ভাযা ০60০145 

ভাটিয যাস্তা রগৌয়ুদযয ফানড়য রযাড 6 0 146 রগৌয়ুদযয ফানড় ভদনায ফানড় ভাযা ০60০146 

ভাটিয যাস্তা রঘাল ফানড়য রযাড 6 0 147 রঘাল ফানড় ভাঠ ম যন্ত ভাযা ০60০147 

ভাটিয যাস্তা তুনদনয মুযগীয পাভ য রযাড 6 0 148 মুযগীয পাভ য রগানফিয ফানড় ভাযা ০60০148 

ভাটিয যাস্তা রদৌগােী দাঈদপুয যাস্তা 6 0 149  ভরপুয রভাড় ভাঠ ভাযা ০60০149 

ভাটিয যাস্তা রাস্ট নপ রযাড 6 0 150 ফা নড় ফািায রাস্ট নপ ভাযা ০60০150 

ভাটিয যাস্তা ঞ্চতীথ য াশ্মান ঘাট রযাড 6 0 151  ভরপুয রযাড াশ্মান ঘাট রযাড ভাযা ০60০151 

ভাটিয যাস্তা নফধান ফানড়য রযাড 6 0 152 নফধান ফানড় ননভ যদরয ফানড় ভাযা ০60০152 

ভাটিয যাস্তা নফপ্লদফয ফানড়য যাস্তা 6 0 153 নফপ্লদফয ফানড় রগৌনযফানড় ভাযা ০60০153 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 6 0 154 নভদরয ফানড় ভাঠ ম যন্ত ভাযা ০60০154 

ভাটিয যাস্তা ভদনায ফানড়য রযাড 6 0 155 ভদনায ফানড় ানড় ম যন্ত ভাযা ০60০155 

ভাটিয যাস্তা যাধা রগানফি ভনিয রযাড 6 0 156 ধীদযন ফানড় ভনিয ভাযা ০60০156 

ভাটিয যাস্তা যনফদনয ফানড়য রযাড 6 0 157 যনফদনয ফানড় দত খদগদনয ফানড় ভাযা ০60০157 

ভাটিয যাস্তা দযদনয ফানড়য রযাড 6 0 158 যায়ফানড় দযদনয ফানড় ভাযা ০60০158 

ভাটিয যাস্তা াদযদিয ফানড়য যাস্তা 7 2001 173 ভনয ফানড় াদযদিয ফানড় ভাযা ০72001০173 

ভাটিয যাস্তা রভাোাড়া রযাড 7 2009 174 রপায াদনয ফানড় যনপ রভাোয ফানড় ভাযা ০72009০174 

ভাটিয যাস্তা ননতযনিপুয রযাড 7 2010 175 রখাযদদদয ফানড় ননতযনিপুয ভাযা ০72010০175 

ভাটিয যাস্তা নবটাফো রযাড 7 2011 176 ভাষ্টায ফানড় নবটাফো ভাযা ০72011০176 

ভাটিয যাস্তা যসুদরয ফানড়য রযাড 7 2011 177 ফাারুদরয ফানড় যসুদরয ফানড় ভাযা ০72011০177 

ভাটিয যাস্তা নডদয যাস্তা 7 0 178 রগাযাখার নড ভাযা ০70০178 

ভাটিয যাস্তা ভান্নাদনয ফানড় রযাড 7 0 179 জুরনপ াদযয ফানড় ভান্নাদনয ফানড় ভাযা ০70০179 

ভাটিয যাস্তা রভাদরদভয ফানড়য রযাড 7 0 180 ভনিদ রভাদরদভয ফানড় ভাযা ০70০180 

ভাটিয যাস্তা ন ািায রযাড 7 0 181 রাদরয ফানড় ন ািায ফানড় ভাযা ০70০181 

ভাটিয যাস্তা অদভপুয ঈওয াড়া যাস্তা 8 0 198 নফশ্বাদয ফানড় নবটা ফো ঈওয াড়া ভনিদ ম যন্ত ভাযা ০80০198 

ভাটিয যাস্তা অদভপুয ঈওয াড়া যাস্তা 8 0 199 নিরুদরয ফানড় মুতাআদনয ফানড় ভাযা ০80০199 

ভাটিয যাস্তা অদভপুয ঈওয াড়া যাস্তা 8 0 200 নফয ফানড় পনয়াদযয ফানড় ভাযা ০80০200 

ভাটিয যাস্তা অদভপুয পূফ য াড়া যাস্তা 8 0 201 ারাভ ন দাদযয ফানড় ফটতরা ভাযা ০80০201 

ভাটিয যাস্তা অদভপুয পূফ য াড়া যাস্তা 8 0 202 যানীয ফানড় ফটতরা ম যন্ত ভাযা ০80০202 

ভাটিয যাস্তা রোট নফটাফো ঈওয াড়ায যাস্তা 8 0 203 ঈওয াড়া ভনিদ অনায রভম্বাদযয ফানড় ভাযা ০80০203 

ভাটিয যাস্তা রোট নবটাফো দনক্ষন াড়ায যাস্তা 8 0 204 ভনিফদযয ফানড় অনিজুদযয ফানড় ভাযা ০80০204 

ভাটিয যাস্তা রোট নবটাফো দনক্ষন াড়ায যাস্তা 8 0 205 িব্বায নভনায ফানড় রতাপাজ্জদরয ফানড় ভাযা ০80০205 

ভাটিয যাস্তা রোট নবটাফো ভধ্য াড়ায যাস্তা 8 0 206 সুরতাদনয ফানড় ফাবুয ফানড় ভাযা ০80০206 

ভাটিয যাস্তা ফড় নবটা ঈওয াড়া যাস্তা 8 0 207 আখরাদেয ফানড় াআদয়য ফানড় ভাযা ০80০207 

ভাটিয যাস্তা ফড় নবটা দনক্ষন াড়া যাস্তা 8 0 208  ওদযয ফানড় মুনসুদযয ফানড় ভাযা ০80০208 

ভাটিয যাস্তা ফড় নবটাফো নিভ াড়ায যাস্তা 8 0 209 িনরদরয ফানড় অনভদযয ফানড় ভাযা ০80০209 

ভাটিয যাস্তা অদভপুয দনক্ষন াড়া যাস্তা 8 0 210 আনদ্রদয ফানড় আয়াকুদফয ফানড় ভাযা ০80০210 

ভাটিয যাস্তা রোট নবটাফো ঈিয াড়ায যাস্তা 8 0 211 রভাতাদরদফয ফানড় নদ্যোয ফানড় ভাযা ০80০211 

ভাটিয যাস্তা অপযা ঘাদটয যাস্তা 9 0 222 অরায ফানড় অপযা ঘাট ভাযা ০90০222 

ভাটিয যাস্তা খাঁ াড়া যাস্তা 9 0 223 নি যাস্তা খাঁ াড়া ভাযা ০90০223 

ভাটিয যাস্তা নুযানী ভাদ্রাা যাস্তা 9 0 224 নভনা ফািায দত নুযানী ভাদ্রাা ভাযা ০90০224 



  

া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 

ভাটিয যাস্তা নুযানী ভাদ্রাা যাস্তা 9 0 225 ভীয াড়া নুযানী ভাদ্রাা ভাযা ০90০225 

ভাটিয যাস্তা পূফ য াড়া যাস্তা 9 0 226 নভনা ফািায পূফ য াড়া ভাযা ০90০226 

ভাটিয যাস্তা নফায াড়া যাস্তা 9 0 227 নি যাস্তা নফায াড়া ভাযা ০90০227 

ভাটিয যাস্তা ভীয াড়া যাস্তা 9 0 228 রভাড় ভীয াড়া ভাযা ০90০228 

ভাটিয যাস্তা রখ াড়া যাস্তা 9 0 229 ফাদযদ য ফানড় রখ াড়া ভাযা ০90০229 

ভাটিয যাস্তা স্কুদরয যাস্তা 9 0 230 ফাবুয ফানড় নি যাস্তা ভাযা ০90০230 

ভাটিয যাস্তা স্কুদরয যাস্তা 9 0 231 নি যাস্তা স্কুর ভাযা ০90০231 

 

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 িাভনদয়া ঈওয াড়া যাস্তা 1 2002 10 যঈদপয ফানড় মুক্তাদযয ফানড় াআ ০12002০10 

আদটয নরং যাস্তা িাভনদয়া যাস্তা 1 2004 11 রভা াদদ্দদয ফানড় ভনয়াদযয ফানড় াআ ০12004০11 

আদটয নরং যাস্তা  ানিয ফানড়য যাস্তা 2 2000 34  ানিয ফানড় অবুয ফানড় াআ ০22000০34 

আদটয নরং যাস্তা অয়ুদফয ফানড়য যাস্তা 2 2007 35 ভসুয ফানড় অয়ুদফয ফানড় াআ ০22007০35 

আদটয নরং যাস্তা ভগুর পন দযয ফানড়য যাস্তা 2 2008 36 নদিয যাস্তা ভগুর পন দযয ফানড় াআ ০22008০36 

আদটয নরং যাস্তা ভনিদদয ফানড়য যাস্তা 2 2010 37 ভনিদদয ফানড় অরদভয ফানড় াআ ০22010০37 

আদটয নরং যাস্তা মুন্তায ফানড়য যাস্তা 2 2012 38 মুন্তায ফানড় মুন্নায ফানড় াআ ০22012০38 

আদটয নরং যাস্তা টিপুয ফানড়য যাস্তা 2 0 39 ননিাদভয ফানড় টিপুয ফানড় াআ ০20০39 

আদটয নরং যাস্তা ভন্ডর ফানড়য যাস্তা 2 0 40 ভন্ডর ফানড় রৌযদবয ফানড় াআ ০20০40 

আদটয নরং যাস্তা দ্দযায ফানড় যাস্তা 2 0 41 দরদভয ফানড় দ্দযায ফানড় াআ ০20০41 

আদটয নরং যাস্তা  নযভপুয যাস্তা 3 2006 70 নড়াআর যাস্তা ািাদযয ফানড় াআ ০32006০70 

আদটয নরং যাস্তা রিা া যাস্তা 3 2008 71  াদ্যয ফানড় ননদযয ফানড় াআ ০32008০71 

আদটয নরং যাস্তা বাটায রযাড 4 2011 92 বাটা দত নদ্যোয ফানড় াআ ০42011০92 

আদটয নরং যাস্তা দ্যরাদরয ফানড়য যাস্তা 4 2012 93 শুান্তয ফানড় ভাঠ াআ ০42012০93 

আদটয নরং যাস্তা ফাারুদরয ফানড়য যাস্তা 4 2012 94 ফাারুদরয ফানড় ান দভয ফানড় াআ ০42012০94 

আদটয নরং যাস্তা রভাতাাদযয ফানড়য যাস্তা 4 2012 95 ভননরুনদ্দদনয ফানড় রভাতাাদযয ফানড় াআ ০42012০95 

আদটয নরং যাস্তা ভনিয যাস্তা 5 2005 111 নয ঈওদভয ফানড় নতদয ফানড় াআ ০52005০111 

আদটয নরং যাস্তা তফযানগ াড়ায যাস্তা 5 2008 112 নদলুয ফানড় তফযানগ াড়া াআ ০52008০112 

আদটয নরং যাস্তা য ায াড়ায যাস্তা 5 2009 113 ননৈফাগনিয ফানড় য ায াড়া াআ ০52009০113 

আদটয নরং যাস্তা রভআন রযাড 6 2000 130 মুরার দাদয ফানড় রখরায ভাঠ াআ ০62000০130 

আদটয নরং যাস্তা রভআন রযাড 6 2001 131 রখরায ভাঠ দূগ যা ভনিয াআ ০62001০131 

আদটয নরং যাস্তা নবটাফো ফািায রযাড 7 2008 166 নবটাফো ফািায অপাদযয ফানড় াআ ০72008০166 

আদটয নরং যাস্তা াদযদিয ফানড়য যাস্তা 7 2008 167 অপাদযয ফানড় ভনয ফানড় াআ ০72008০167 

আদটয নরং যাস্তা মুায ফানড়য রযাড 7 2012 168 ভনতয ফানড় মুায ফানড় াআ ০72012০168 

আদটয নরং যাস্তা ফড় নবটা দনক্ষন াড়া যাস্তা 8 2004 191 অনিিয ভাষ্টাদযয ফানড় ানভদদয ফানড় াআ ০82004০191 

আদটয নরং যাস্তা অদভপুয ঈওয াড়া যাস্তা 8 2009 192 যানায ফানড় নিরুদরয ফানড় াআ ০82009০192 

আদটয নরং যাস্তা অদভপুয দনক্ষন াড়া যাস্তা 8 2013 193 অাদদয ফানড় আনদ্রদয ফানড় াআ ০82013০193 

আদটয নরং যাস্তা রোট নবটাফো ভধ্য াড়ায যাস্তা 8 2013 194 ভান্নাদনয ফানড় সুরতান রভাোয াআ ০82013০194 

আদটয নরং যাস্তা ফািায রযাড 8 0 195 ফািায দত ওফাদয়দযয ফানড় াআ ০80০195 

আদটয নরং যাস্তা ভীয াড়া যাস্তা 9 2005 217 ফাদযদ য ফানড় ভীয াড়া াআ ০92005০217 



  

াতা-24 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

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 নভিাদনয ফানড়য যাস্তা 4 2009 98 ইদগা নভিাদনয ফানড় াদনফ ০42009০98 

রনযং রফাল্ড যাস্তা অমুনড়য়া দনক্ষন াড়া রযাড 4 0 99 িারাদরয ফানড় রভাতাাদযয ফানড় াদনফ ০40০99 

রনযং রফাল্ড যাস্তা রখরায ভাদঠয রযাড ফা রভআন রযাড 6 1999 134 ননভাআ ফানড় মুরার দাদয ফানড় াদনফ ০61999০134 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ফাফযা ফািায রযাড 7 2006 171 পনয়াদযয ফানড় ফাফযা ফািায াদনফ ০72006০171 

রনযং রফাল্ড যাস্তা নভনা ফািায রযাড 9 2003 220 রনতদপয ফানড় নভনা ফািায াদনফ ০92003০220 

 

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 মদায নড়াআর যাস্তা 1 0 12 আনরয়াদয ফানড় ভনপদিয ফানড় ানি ০10০12 

া া যাস্তা রভআন রযাড 2 1999 42 ননিাদভয ফানড় ধরগা রভাড় ানি ০21999০42 

া া যাস্তা ধরগা যাস্তা 2 2000 43 রভাড় াভদতয ফানড় ানি ০22000০43 

া া যাস্তা ফসুনিয়া রযাড 2 2000 44 ধরগা রভাড় পিদরয ফানড় ানি ০22000০44 

া া যাস্তা মদায নড়াআর যাস্তা 2 0 45 ধরগা যাস্তা  ািদরয বাটা ানি ০20০45 

া া যাস্তা অমুনড়য়া দনক্ষন াড়া রযাড 4 2013 96 রভাতাাদযয ফানড় অরী াাদনয ফানড় ানি ০42013০96 

া া যাস্তা মদায নড়াআর রযাড 4 2013 97 বাটা ািাাদনয ফানড় ানি ০42013০97 

া া যাস্তা রঘাড়াগাো যাস্তা 5 2003 114 ফকুদরয ফানড় রঘাড়াগাো ানি ০52003০114 

া া যাস্তা রভআন রযাড 6 1990 132  ভরপুয রভাড় ননভাআ ফানড় ানি ০61990০132 

া া যাস্তা নড়াআর রভআন রযাড 6 2000 133 দূগ যা ভনিয নড়াআর নদখাড়া ানি ০62000০133 

া া যাস্তা নবটাফো ফািায রযাড 7 2007 169 অপাদযয ফানড় রঘাড়ানাে ানি ০72007০169 

া া যাস্তা ফাফযা ফািায রযাড 7 0 170 ফাফযা ফািায নযাদিয ফানড় ানি ০70০170 

া া যাস্তা ফসুনিয়া দত ধরগা যাস্তা 8 1990 196 অআয়ূফ রাদদনয ফানড় অনিজুদযয ফানড় ানি ০81990০196 

া া যাস্তা ধরগা দত ফসুনিয়া যাস্তা 9 2000 218 রভাড় নযদনয ফানড় ানি ০92000০218 

া া যাস্তা রখ াড়া যাস্তা 9 2003 219 অরায ফানড় রখ াড়া ানি ০92003০219 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ব্রীি /  ারবাট য ও ন্যান্য 

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

 ারবাট য অ যাদভয ফানড় দত নদরীদয ফানড়য ম যন্ত ২ টি  ারবাট য 1 0 1  াবা ০10০1 

 ারবাট য  ানতযদ য ফানড় দত শ্যাদভয ফানড়য যাস্তায় ১ টি নযং  ারবাট য 1 0 2  াবা ০10০2 

 ারবাট য ন নায ফানড় দত রভানতাদিয ফানড় ম যন্ত ১ টি নযং  ারবাট য 1 0 3  াবা ০10০3 

 ারবাট য রগারাদভয ফানড় দত ফসুনিয়া যাস্তায়  ১টি নযং  ারবাট য 1 0 4  াবা ০10০4 

 ারবাট য িাভনদয়া দনক্ষন াড়া যাস্তায় ২ টি নযং  ারবাট য 1 0 5  াবা ০10০5 

 ারবাট য িাভনদয়া যাস্তায় ১ টি ফক্স ারবাট য 1 0 6  াবা ০10০6 

 ারবাট য িাভনদয়া যাস্তায় ১ টি নযং ারবাট য 1 0 7  াবা ০10০7 

 ারবাট য িাভনদয়া যাস্তায় ১ টি নযং ারবাট য 1 0 8  াবা ০10০8 

 ারবাট য যন  রাদরয ফানড় দত ান দভয ফানড় ম যন্ত ১ টি নযং  ারবাট য 1 0 9  াবা ০10০9 

ব্রীি মদায নড়াআর যাস্তায় ১ টি ব্রীি 1 0 13 ব্রীি ০10০13 

 ারবাট য ইদগা যাস্তায়  ারবাট য ১ টি 2 0 29  াবা ০20০29 



  

াতা-25 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

 ারবাট য গািী ফানড় যাস্তায় ১ টি  ারবাট য 2 0 30  াবা ০20০30 

 ারবাট য ধরগা যাস্তায় ১ টি  ারবাট য 2 0 31  াবা ০20০31 

 ারবাট য ভাদঠয যাস্তায় ১ টি  ারবাট য 2 0 32  াবা ০20০32 

 ারবাট য রভআন রযাদড ২ টি  ারবাট য 2 0 33  াবা ০20০33 

ব্রীি ফসুনিয়া রযাদড় ২ টি ব্রীি 2 0 46 ব্রীি ০20০46 

 ারবাট য অদনায়াদযয ফানড় দত নপয ফানড় ম যন্ত ১টি ফক্স  ারবাট য 3 0 60  াবা ০30০60 

 ারবাট য অবুদরয ফানড় দত রিা া ম যন্ত ২ টি  ারবাট য 3 0 61  াবা ০30০61 

 ারবাট য অবুদরয ফানড় দত নপঈনদ্দদনয ফানড় ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 3 0 62  াবা ০30০62 

 ারবাট য  াওাদযয ফানড় দত ফাচ্চুয ফানড় ম যন্ত ৩ টি ফক্স  ারবাট য 3 0 63  াবা ০30০63 

 ারবাট য  নযভপুয যাস্তায় ২ টি ফক্স  ারবাট য 3 0 64  াবা ০30০64 

 ারবাট য িনরদরয িনভ দত িাভ নদয়া ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 3 0 65  াবা ০30০65 

 ারবাট য তাআদিদরয ফানড় দত পূফ য াড়া ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 3 0 66  াবা ০30০66 

 ারবাট য ফাদ দযয ফানড় দত রখা দনয ফানড় ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 3 0 67  াবা ০30০67 

 ারবাট য রভাস্তপায ফানড় দত ভাঠ ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 3 0 68  াবা ০30০68 

 ারবাট য যনদদয ফানড় দত  ানতযদ য ফানড় ম যন্ত ২ টি  ারবাট য 3 0 69  াবা ০30০69 

ব্রীি মদায নড়াআর যাস্তায় ২ টি ব্রীি 3 0 72 ব্রীি ০30০72 

 ারবাট য িারাদরয ফানড় দত রভাতাাদযয ফানড় ম যন্ত ২ টি  ারবাট য 4 0 88  াবা ০40০88 

 ারবাট য ভননরুনদ্দদনয ফানড় দত রভাতাাদযয ফানড় ম যন্ত ১ টি নযং  ারবাট য 4 0 89  াবা ০40০89 

 ারবাট য নরদভয ফানড়য যাস্তায় ১ টি  ারবাট য 4 0 90  াবা ০40০90 

 ারবাট য দরভাদনয ফানড় দত ফাফদযয ফানড় ম যন্ত ২ টি  ারবাট য 4 0 91  াবা ০40০91 

ব্রীি মদায নড়াআর রযাদড ১ টি ব্রীি 4 0 100 ব্রীি ০40০100 

 ারবাট য রঘাড়াগাো যাস্তায় ১ টি আঈ  ারবাট য 5 0 108  াবা ০50০108 

 ারবাট য দনক্ষন াড়া যাস্তায় ১ টি নযং ারবাট য 5 0 109  াবা ০50০109 

 ারবাট য পূফ যাড়া দত নফর ম যন্ত ২ টি নযং  ারবাট য 5 0 110  াবা ০50০110 

 ারবাট য  ভরপুয রভাড় দত ননভাআ ফানড় ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 6 0 123  াবা ০60০123 

 ারবাট য রখরায ভাঠ দত দূগ যা ভনিয ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 6 0 124  াবা ০60০124 

 ারবাট য রঘাল ফানড় দত ভাঠ ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 6 0 125  াবা ০60০125 

 ারবাট য দূগ যা ভনিয দত নড়াআর নদখাড়া ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 6 0 126  াবা ০60০126 

 ারবাট য ফা নড় ফািায দত গ্রাদভাদখার ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 6 0 127  াবা ০60০127 

 ারবাট য ভনিয দত দাদ য ফানড় ম যন্ত ১ টি ফক্স ারবাট য 6 0 128  াবা ০60০128 

 ারবাট য যনফদনয ফানড় দত ধীদযদনয ফানড় ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 6 0 129  াবা ০60০129 

ব্রীি দূগ যা ভনিয দত নড়াআর নদখাড়া ম যন্ত ১ টি ব্রীি 6 0 135 ব্রীি ০60০135 

ব্রীি নফপ্লদফয ফানড় দত রগৌনযফানড় ম যন্ত ১ টি ব্রীি 6 0 136 ব্রীি ০60০136 

 ারবাট য অপাদযয ফানড় দত রঘাড়ানাে ম যন্ত ১ টি নযং ারবাট য 7 0 159  াবা ০70০159 

 ারবাট য রখাযদদদয ফানড় দত ননতযনিপুয ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 7 0 160  াবা ০70০160 

 ারবাট য রপায াদনয ফানড় দত যনপ রভাোয ফানড় ম যন্ত ১ টি নযং ারবাট য 7 0 161  াবা ০70০161 

 ারবাট য ফাফযা ফািায নযাদিয ফানড় ম যন্ত ২ টি ফক্স ারবাট য 7 0 162  াবা ০70০162 

 ারবাট য ভাষ্টায ফানড় দত নবটাফো ম যন্ত ২ নযং ারবাট য 7 0 163  াবা ০70০163 

 ারবাট য ভনয ফানড় দত াদযদিয ফানড় ম যন্ত ২ টি ফক্স ারবাট য 7 0 164  াবা ০70০164 

 ারবাট য রাদরয ফানড় দত ন ািায ফানড় ম যন্ত ২ টি নযং ারবাট য 7 0 165  াবা ০70০165 



  

াতা-26 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ব্রীি অপাদযয ফানড় দত রঘাড়ানাে ম যন্ত ১ টি ব্রীি 7 0 172 ব্রীি ০70০172 

 ারবাট য অাদদয ফানড় দত আনদ্রদয ফানড় ম যন্ত ১ টি নযং ারবাট য অদে 8 0 182  াবা ০80০182 

 ারবাট য রোট নবটাফো ঈওয াড়ায যাস্তায় ২ টি নযং ারবাট য অদে 8 0 183  াবা ০80০183 

 ারবাট য নফশ্বাদয ফানড় দত নবটা ফো ঈওয াড়া ভনিদ ম যন্ত ২ টি নযং ারবাট 8 0 184  াবা ০80০184 

 ারবাট য ফসুনিয়া দত ধরগা যাস্তায় ১ টি ফক্স ারবাট য ও ২ টি নযং ারবাট য 8 0 185  াবা ০80০185 

 ারবাট য রভাতাদরদফয ফানড় দত নদ্যোয ফানড় ম যন্ত ১ টি নযং ারবাট য 8 0 186  াবা ০80০186 

 ারবাট য যানায ফানড় দত নিরুদরয ফানড় ম যন্ত ২ টি নযং  ারবাট য 8 0 187  াবা ০80০187 

 ারবাট য ারাভ ন দাদযয ফানড় দত ফটতরা ম যন্ত ১ টি  নযং ারবাট য 8 0 188  াবা ০80০188 

 ারবাট য সুরতাদনয ফানড় দত ফাবুয ফানড় ম যন্ত ২ টি নযং ারবাট য 8 0 189  াবা ০80০189 

 ারবাট য ভনিফদযয ফানড় দত অনিজুদযয ফানড় ম যন্ত ১ টি নযং  ারবাট য অদে । 8 0 190  াবা ০80০190 

ব্রীি ফসুনিয়া দত ধরগা যাস্তায় ১ টি ব্রীি অদে । 8 0 197 ব্রীি ০80০197 

 ারবাট য ফাদযদ য ফানড় দত রখ াড়া ম যন্ত ২ টি নযং ারবাট য 9 0 212  াবা ০90০212 

 ারবাট য ভীয াড়া দত নূযানন ভাদ্রাা ম যন্ত ২ টি নযং ারবাট য 9 0 213  াবা ০90০213 

 ারবাট য রভাড় দত নযদনয ফানড় ম যন্ত ১ টি আঈ  ারবাট য 9 0 214  াবা ০90০214 

 ারবাট য রখ াড়া যাস্তায় ২ টি নযং  ারবাট য 9 0 215  াবা ০90০215 

 ারবাট য দ যায াড়া যাস্তায় ২ টি নযং ারবাট য 9 0 216  াবা ০90০216 

ব্রীি রখ াড়া যাস্তায় ১ টি ব্রীি 9 0 221 ব্রীি ০90০221 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-27 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-28 : 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 িাভনদয়া ইদগা ভাঠ । 1 0   স্থানীয় িনগণ           

2 িাভনদয়া এনতভখানা ( দনক্ষণ াড়া ) । 1 2002   স্থানীয় িনগণ           

3 িাভনদয়া াটদখারা এনতভখানা । 1 2008   স্থানীয় িনগণ           

4 িাান ফাংরাদদ তভত্রী কৃনল ও প্রযুনক্ত ভানফদ্যারয় । বফন ১ টি 

রুভ ১১ টি । 

1 2006   িাান থ যায়দন           

5 িাভনদয়া রাস্ট নপ । 1 1950   স্থানীয় িনগণ           

6 িাভনদয়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ২ টি রুভ ১৪ টি । 1 1919   স্থানীয় িনগণ 2010   এর নি আ নড     

7 িাভনদয়া ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ৩ টি, রুভ ১৫ টি । 1 1964   স্থানীয় িনগণ ২০১২/১৩   নক্ষা প্রদ ৌরী 

নধদিয 

    

8 িাভনদয়া  ওভী ভাদ্রাা । 1 1949   স্থানীয় িনগণ           

9 িাভনদয়া দনক্ষণ াড়া  ওভী ভাদ্রাা । 1 2002   স্থানীয় িনগণ           

10 িাভনদয়া দানখর ভাদ্রাা । টিনদড বফন ২ টি রুভ ৬ টি । 1 1998   স্থানীয় িনগণ           

11 িাভনদয়া ঋনল াড়া  ানর ভনিয । 1 1998   স্থানীয় িনগণ           

12 িাভনদয়া ঠাকুয াড়া  ানর ভনিয । 1 1990   স্থানীয় িনগণ           

13 িাভনদয়া দিাড়া  ানর ভনিয । 1 0   স্থানীয় িনগণ           

14 িাভনদয়া  ানয াড়া িাদভ ভনিদ । 1 1948   স্থানীয় িনগণ           

15 িাভনদয়া দনক্ষণ াড়া ফায়তুর ভামুয িাদভ ভনিদ । 1 1980   স্থানীয় িনগণ           

16 িাভনদয়া দিাড়া িাদভ ভনিদ । 1 2004   স্থানীয় িনগণ           

17 িাভনদয়া নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ । 1 0   স্থানীয় িনগণ           

18 িাভনদয়া নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ । ২ 1 2000   স্থানীয় িনগণ           

19 িাভনদয়া র্ভ ূঁআয়া াড়া িাদভ ভনিদ । 1 2003               

20 িাভনদয়া ন দায াড়া িাদভ ভনিদ । 1 1997               

21 িাভনদয়া াটদখারা িাদভ ভনিদ । 1 1985               

22 িাভনদয়া ঠাকুয াড়া শ্মান ঘাট । 1 0   স্থানীয় িনগণ           

23 িাভনদয়া দি াড়া শ্মান ঘাট । 1 0   স্থানীয় িনগণ           

24 দরগ্রাভ রভাড় ইদগা ভয়দান । 2 1970   স্থানীয় িনগণ           

25 ধরগাযাস্তা মাত্রী োঈনী । 2 1987   স্থানীয় িনগণ           

26 দাঈদপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ১ টি, রুভ ৬ টি । 

টিনদড । 

2 2004   স্থানীয় িনগণ     এর নি এ ন     

27 ধরগাযাস্তা ফািায । 2 2007   স্থানীয় িনগণ           

28 দাঈদপুয নূযানী ভাদ্রাা । টিনদড বফন ১ টি, রুভ ২ টি । 2 2010   স্থানীয় িনগণ     পযাানরটি নডাট যদভন্ট     

29 িাভনদয়া খনরপা াড়া িাদভ ভনিদ । 2 1950   স্থানীয় িনগণ           

30 িাভনদয়া পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ । 2 2001   স্থানীয় িনগণ           

31 িাভনদয়া নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ । 2 2003   স্থানীয় িনগণ           

32 িাভনদয়া ভণ্ডর াড়া িাদভ ভনিদ । 2 2009   স্থানীয় িনগণ           

33 িাভনদয়া দ্দযায াড়া িাদভ ভনিদ । 2 2014   স্থানীয় িনগণ           

34 দাঈদপুয িাদভ ভনিদ । 2 1950   স্থানীয় িনগণ           

35 ধরগাযাস্তা িাদভ ভনিদ । 2 1985   স্থানীয় িনগণ           



  

াতা-29 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

36  নযভপুয ইদগা ভাঠ । 3 1956   স্থানীয় িনগণ           

37  নযভপুয  নভঈননটি নক্লনন  । 3 1996               

38  নযভপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ২ টি, রুভ ৭ টি । 3 1973   স্থানীয় িনগণ ২০১১/১২   এর নি আ নড     

39  নযভপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ৩ টি, রুভ ১০ টি । 3 1990   স্থানীয় িনগণ ২০১২/১৩   পযাানরটি নডাট যদভন্ট     

40  নযভপুয দানখর ভাদ্রাা । বফন ৩ টি, রুভ ১১ টি । টিনদড । 3 1962   স্থানীয় িনগণ 2014         

41  নযভপুয ানপনিয়া ভাদ্রাা । বফন ২ টি, রুভ ২ টি । 3 1950   স্থানীয় িনগণ 1980   স্থানীয় িনগণ     

42  নযভপুয  ানর ভনিয । 3 1954   স্থানীয় িনগণ           

43  নযভপুয  ানর ভনিয । 3 2012   স্থানীয় িনগণ           

44 রিাগা  ানর ভনিয । 3 1984   স্থানীয় িনগণ           

45  নযভপুয ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । 3 2002   স্থানীয় িনগণ           

46  নযভপুয পূফ য ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । 3 1990   স্থানীয় িনগণ           

47  নযভপুয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ । 3 1914   স্থানীয় িনগণ           

48  নযভপুয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ । 3 1980   স্থানীয় িনগণ           

49  নযভপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ । 3 1970   স্থানীয় িনগণ           

50  নযভপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ । 3 2000   স্থানীয় িনগণ           

51  নযভপুয ভধ্যাড়া াদেগানা ভনিদ । 3 2000   স্থানীয় িনগণ           

52 অমুনড়য়া ইদগা । 4 1998               

53 বাঙ্গুড়া অদ য নডগ্রী  দরি । ২ টি বফন । ১ তরা ১ টি, ২ তরা ১ 

টি । রভাট রুভ ৬ টি । 

4 1974     ২০১১/১২         

54 অমুনড়য়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । ১ তরা বফন রুভ ৪ টি । 4 1948     ২০১০/১১   এর নি আ নড     

55 বাঙ্গুড়া ফািায । 4 1960               

56 বাঙ্গুড়া অদ য ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । ১ টি টিনদড বফন রুভ ৬ টি 

। 

4 1998               

57 বাঙ্গুড়া রভাো তাদয ভাদ্রাা । ১ তরা বফন রুভ ৪ টি । 4 2010               

58 বাঙ্গুড়া ঈিয াড়া ভনিয । ১ তরা বফন । 4 2004               

59 বাঙ্গুড়া ঋনলাড়া ভনিয । ১ তরা বফন । 4 2008               

60 বাঙ্গুড়া পূফ য াড়া ভনিয । ১ তরা বফন । 4 1995               

61 অমুনড়য়া পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 4 1960               

62 অমুনড়য়া নিভ াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 4 2003               

63 বাঙ্গুড়া র ানাাড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 4 1998               

64 বাঙ্গুড়া পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 4 1995               

65 বাঙ্গুড়া ফািায িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 4 1972               

66 বাঙ্গুড়া ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 4 1960               

67  ভরাপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ২ টি, রুভ ৬ টি । 5 1927   স্থানীয় িনগণ 2014         

68 রদৌগানে রঘাড়ানাে য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ১ টি, রুভ 

৩ টি । 

5 1957     2001   এর নি আ নড     

69  ভরাপুয দূগ যা ভনিয । 5 1997               

70  ভরাপুয পূিা ভনিয । টিনদড । 5 2000               

71 রঘাড়ানাে যাধা রগানফি ভনিয । টিনদড । 5 1990               



  

া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 

72 িদ যডাঙ্গা নয ভনিয । টিনদড । 5 1934     2003         

73 ফাযয়াযী পূিা ভনিয । োদ । 5 1973     2014         

74 যঘুযাভপুয  ানর ভনিয । টিনদড । 5 2005     2013         

75 যঘুযাভপুয দূগ যা ভনিয । টিনদড । 5 1998     2000         

76 যঘুযাভপুয ফাযয়াযী ভনিয । টিনদড । 5 1936               

77 িদ যডাঙ্গা ভাশ্মান ঘাট । 5 1958               

78 এগাযখান রাস্ট নপ । 6 1948   স্থানীয় িনগণ           

79 ফা নড় য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । ১ টি ১ তরা নফনল্ডং, রুভ ৫ 

টি । 

6 1935   য ায 2013   এর নি এ ন     

80 রদৌগানে ফািায । 6 1995   স্থানীয় িনগণ           

81 ফা নড় ফািায । 6 1947   স্থানীয় িনগণ           

82 ফা নড় ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । ২ তরা বফন ১ টি, টিনদড ৩ টি । 

১ তরা ১ টি রভাট রুভ ১৬ টি । 

6 1935     ২০১২/১৩         

83 ন ভত ফা নড় যাধা রগানফি ভনিয । 6 2013   স্থানীয় িনগণ           

84 রদৌগানে  ানর ভনিয । 6 1972   স্থানীয় িনগণ           

85 রদৌগানে যাধা রগানফি ভনিয । 6 1950   স্থানীয় িনগণ           

86 ফা নড়  ানর ভনিয । 6 1974   স্থানীয় িনগণ           

87 ফা নড় াফ যিননন দূগ যা ভনিয । 6 1935   স্থানীয় িনগণ           

88 ফা নড় নয ভনিয । 6 1975   স্থানীয় িনগণ           

89 ঞ্চতীথ য ভাশ্মান ঘাট । 6 2008   স্থানীয় িনগণ           

90 রতঘনয ইদগা ভয়দান । 7 2005               

91 ফাফযা ইদগা ভয়দান । 7 1934               

92 রতঘনয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । ১ তরা বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 

। 

7 2005     2014   এর নি আ নড     

93 ফাফযা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । ১ তরা বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 

। 

7 1955     1998   এর নি আ নড     

94 ফাফযা ভ দেদ অরী খান নফদ্যারয় । ১ টি টিনদড বফন । 7 2004               

95 রতঘনয তদর ঈনদ্দন াদপনিয়া ভাদ্রা । ১ টি টিনদড বফন । 7 2004               

96 রতঘনয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 7 1996               

97 রতঘনয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 7 2009               

98 রতঘনয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 7 1980               

99 ফাফযা ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 7 1997     2014   স্থানীয় িনগণ     

100 ফাফযা নিভ াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 7 1992               

101 ফাফযা নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড বফন । 7 2002               

102 ফাফযা রভাো াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড বফন । 7 1980               

103 ৯ নং িাভনদয়া আঈননয়ন নযলদ । বফন ২ টি রুভ ১২ টি । 8 0   এর নি আ নড 2003         

104 নবটাফো র ন্দ্রীয় ইদগা ভাঠ । 8 1950               

105 ফড় নবটাফো নিভ াড়া  ফযস্থান । 8 0               

106 অদভপুয নিভ াড়া যুফ ক্লাফ । 8 1990   স্থানীয় িনগণ           



  

া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 

107 রোট নবটাফো ঈিয াড়া যুফ াঠাগায নযলদ । 8 1992               

108 রোট নবটাফো দনক্ষণ াড়া যুফ ক্লাফ । 8 2005   স্থানীয় িনগণ           

109 রোট নবটাফো দনক্ষণ াড়া যুফ াঠাগায নযলদ । 8 1992               

110 রোট নবটাফো ফািায নদঘী যুফ াঠাগায নযলদ । 8 0               

111 রোট নবটাফো ভধ্য াড়া যুফ ক্লাফ । 8 1990   স্থানীয় িনগণ           

112 নবটাফো ঈিয াড়া যুফ ক্লাফ । 8 1995   স্থানীয় িনগণ 2012         

113 নবটাফো ঈিয াড়া াঠাগায । 8 1995   স্থানীয় িনগণ           

114 নবটাফো ফািায ভাি  ল্যাণ নযলদ । 8 1980               

115 নবটাফো ভধ্য াড়া যুফ ক্লাফ । 8 2005   স্থানীয় িনগণ 2013 30000       

116 নবটাফো রাস্ট নপ । 8 2000               

117 নবটাফো আঈননয়ন নযলদ স্বাস্থয ও নযফায  ল্যাণ র ন্দ্র । বফন 

২ টি, রুভ ৯ টি । 

8 1965   য ায           

118 নবটাফো য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ৪ টি, রুভ ৭ টি । 8 1968   এর নি আ নড 2006         

119 নবটাফো ফািায । 8 1960   স্থানীয় িনগণ           

120 অদভপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । 8 0             ননভ যানা

ধীন 

121 নবটাফো ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ২ টি, রুভ ৭ টি । 8 1965   এর নি আ নড 2001   নক্ষা প্রদ ৌর 

নধদিয, মদায 

    

122 নবটাফো অনরভ ভাদ্রাা । বফন ৪ টি, রুভ ১০ টি । 8 1980     1996         

123 রোট নবটাফো  ানর ভনিয । 8 2006               

124 অদভপুয ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 1960   স্থানীয় িনগণ           

125 অদভপুয দনক্ষণ াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 1980   স্থানীয় িনগণ           

126 রোট নবটাফো ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । 8 1950   স্থানীয় িনগণ 2014 ৩০০০০ এফং ২ ফস্তা 

নদভন্ট 

      

127 রোট নবটাফো দনক্ষণ াড়া িাদভ ভনিদ । 8 1970   স্থানীয় িনগণ 2013 ৭ ফস্তা নদভন্ট       

128 নবটাফো ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । ১ তরা বফন । 8 1990   কুদয়ত ংস্থা 2013 2000       

129 নবটাফো নিভ াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড । 8 1960   স্থানীয় িনগণ           

130 নবটাফো ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড । 8 1995   স্থানীয় িনগণ 2012 ১৫ ফস্তা নদভন্ট       

131 রোট নবটাফো শ্মান ঘাট । 8 1950               

132 িয়যাভপুয ইদগা ভয়দান । 9 1993               

133 ফাযফাঘ ইদগা ভয়দান । 9 2010               

134 িয়যাভপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় । বফন ১ টি, রুভ ৪ টি । 9 1962   স্থানীয় িনগণ 2013         

135 ফাযফাঘ নভনা ফািায । 9 1960               

136 ননতযানিপুয নূযানন ভাদ্রাা । বফন ১ টি টিনদড, রুভ ১ টি । 9 1989               

137 ফাযফাঘ অনরভ ভাদ্রাা । বফন ২ টি, রুভ ১২ টি । 9 1984   স্থানীয় িনগণ 2005         

138 ফাযফাঘ নূযানন ভাদ্রাা । বফন ১ টি টিনদড, রুভ ১ টি । 9 2005               

139 িয়যাভপুয  ানর ভনিয । টিনদড । 9 1970               

140 ফাযফাঘ দানড়য াড়  ানর ভনিয । টিনদড । 9 1960               

141 িয়যাভপুয পূফ যাড়া ইদগা ভনিদ । টিনদড । 9 1993               



  

াতা-32 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

142 িয়যাভপুয নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড । 9 1982               

143 িয়যাভপুয ভীয ফানড় িাদভ ভনিদ । টিনদড । 9 1950               

144 ননতযানিপুয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ । োদ । 9 1989     1998         

145 ননতযানিপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড । 9 1974     2003         

146 ননতযানিপুয ািী ফানড় িাদভ ভনিদ । োদ । 9 1995     2000         

147 ফাযফাঘ ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড । 9 2011               

148 ফাযফাঘ ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ । োদ । 9 1976     1996         

149 ফাযফাঘ নভনা ফািায িাদভ ভনিদ । টিনদড । 9 1992               

150 ফাযফাঘ রভাড়র াড়া িাদভ ভনিদ । টিনদড । 9 1997     2004         

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: অফাফত্র 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1 ষ্টীদরয অরভাযী 0 2003 5000 আঈ ন ননিস্ব           

2 ষ্টীদরয অরভাযী 0 2003 5000 আঈ ন ননিস্ব           

3 নডনিটার  যাদভযা 0 2011 12780 এর নি এ ন           

4 ননআঈ SAMSUNG 0 2010 20000 এর নি এ ন           

5  ীদফাড য 0 2010 250 এর নি এ ন           

6  নম্পঈটায ভননটয LG177 0 2010 8300 এর নি এ ন           

7 ভাঈ 0 2010 250 এর নি এ ন           

8 ল্যাট ASUS 450C 0 2013 60000 এর নি এ ন           

9 ল্যাট HP 0 0 55000 এর নি এ ন           

10 ভদডভ গ্রাভীণদপান 0 2011 5260 এর নি এ ন           

11 াতরওয়ারা মুনবং 0 1986 14000 আঈ ন ননিস্ব           

12 াতরওয়ারা ষ্টীর ও গনদয রিয়ায 0 2003 1000 আঈ ন ননিস্ব           

13 াতরওয়ারা ষ্টীর ও গনদয রিয়ায 0 2003 1000 আঈ ন ননিস্ব           

14 াতরওয়ারা ষ্টীর ও গনদয রিয়ায 0 2003 1000 আঈ ন ননিস্ব           

15 াতরওয়ারা ষ্টীর ও গনদয রিয়ায 0 2003 1000 আঈ ন ননিস্ব           

16 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

17 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

18 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

19 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

20 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

21 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

22 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           



  

া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 

23 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

24 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

25 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

26 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

27 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

28 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

29 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

30 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

31 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

32 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

33 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

34 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

35 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

36 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

37 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

38 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

39 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

40 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

41 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

42 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

43 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

44 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

45 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

46 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

47 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

48 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

49 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

50 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

51 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

52 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

53 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

54 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

55 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

56 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

57 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

58 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

59 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

60 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

61 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           



  

া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 

62 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

63 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

64 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

65 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

66 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

67 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

68 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

69 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

70 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

71 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

72 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

73 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

74 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

75 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

76 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

77 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

78 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

79 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

80 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

81 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

82 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিয়ায 0 2003   এর নি আ নড           

83 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0               

84 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0               

85 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0               

86 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0               

87 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0               

88 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0               

89 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0               

90 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0               

91 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0               

92 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0               

93 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0               

94 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0               

95 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0               

96 আঈননয়ন নযলদদয িনভ ৬৬ তাং । দাগ নং ৫১৭, ১৪০৩, 

১৮৭৩ । খনতয়ান নড ন/৪ 

0 0               

97  াদঠয রটনফর 0 0 8571 এর নি আ নড           

98  াদঠয রটনফর 0 0 8571 এর নি আ নড           

99  াদঠয রটনফর 0 0 8571 এর নি আ নড           



  

াতা-35 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

100  াদঠয রটনফর 0 0 8571 এর নি আ নড           

101  াদঠয রটনফর 0 0 8571 এর নি আ নড           

102  াদঠয রটনফর 0 0 8571 এর নি আ নড           

103  াদঠয রটনফর 0 0 8571 এর নি আ নড           

104 ফড় রটনফর OTOBI 0 2013 12000 এর নি এ ন           

105  াদঠয রোট রটনফর 0 0   আঈ ন ননিস্ব           

106  াদঠয রোট রটনফর 0 0   আঈ ন ননিস্ব           

107  নম্পঈটায রটনফর OTOBI 0 2013 3500 এর নি এ ন           

108 াননয ট্াঙ্ক 0 2003   য ানয নুদান           

109 াননয ট্াঙ্ক 0 2003   য ানয নুদান           

110 াননয ট্াঙ্ক 0 2003   য ানয নুদান           

111 াননয াম্প (গািী) 0 2004 50000 আঈ ন ননিস্ব           

112 নপ্রন্টায  Samsung  ২ টি 0 2010 23430 এর নি এ ন           

113 ভানল্টনভনডয়া প্রদিক্টয 0 2011 68160 এর নি এ ন           

114 প্রদিক্টয স্ক্রীন 0 2011 11650 এর নি এ ন           

115 ননরংপযান ( ন্যানার ) 0 0               

116 ননরংপযান ( ন্যানার ) 0 0               

117 ননরংপযান 0 0   এর নি আ নড           

118 ননরংপযান 0 0   এর নি আ নড           

119 ননরংপযান 0 0   এর নি আ নড           

120 ননরংপযান 0 0   এর নি আ নড           

121 ননরংপযান 0 0   এর নি আ নড           

122 ননরংপযান 0 0   এর নি আ নড           

123 ননরংপযান 0 0   এর নি আ নড           

124 ননরংপযান 0 0   এর নি আ নড           

125 ননরংপযান 0 0   এর নি আ নড           

126 ননরংপযান 0 0   এর নি আ নড           

127 রফঞ্চ 0 0 750 আঈ ন ননিস্ব           

128 রফঞ্চ 0 0 750 আঈ ন ননিস্ব           

129  াদঠয রনাটি রফাড য 0 0 700 আঈ ন ননিস্ব           

130 স্ক্যানায রভনন 0 2011 6325 এর নি এ ন           

131 বু  ররপ OTOBI 0 2013 2500 এর নি এ ন           

132  াদঠয বু  ররপ 0 0   আঈ ন ননিস্ব           

133  াদঠয বু  ররপ 0 0   আঈ ন ননিস্ব           

 

 

 



  

াতা-36 : 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 ৩০৫ টি গবীয নরকূ অদে 1 0               

2 িাভনদয়া আব্রাীদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 1 2014   আঈ ন           

3 িাভনদয়া িনদভয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 1 2012   আঈ ন           

4 িাভনদয়া পনযদদয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 1 2012   আঈ ন           

5 িাভনদয়া  ানতযদ য ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 1 2013   আঈ ন           

6 িাভনদয়া িাভদদদয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 1 2008   আঈ ন           

7 িাভনদয়া তওয়াফ অরীয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 1 2005   আঈ ন           

8 ১ নং ওয়াদড য ৪৫৫ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 1 0               

9 িাভনদয়া আ ফাদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 1 2012   আঈ ন           

10 িাভনদয়া রাদনয়াযায ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 1 2012   আঈ ন           

11 ২ নং ওয়াদড য ৬০০ টি গবীয নরকূ অদে 2 0               

12 আরা অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013   আঈ ন           

13 দাঈদপুয আপতাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013   আঈ ন           

14 দাঈদপুয াাফা অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013   আঈ ন           

15 রানাদভাননয স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 2 2013   আঈ ন           

16 দাঈদপুয অরাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013   ঈদিরা           

17 দাঈদপুয ায়দাদযয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 2 2012   ঈদিরা           

18 রভাাম্মদ জুরনপ ায অরী নিদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2002   ঈদিরা           

19 ২ নং ওয়াদড য ৬২০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 2 0               

20 অভানঈোয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2013   আঈ ন           

21 অদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2012   আঈ ন           

22 দাঈদপুয অরাদভয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2013   আঈ ন           

23 দাঈদপুয যদাযফানু ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2013   আঈ ন           

24 ফাদায ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2013   আঈ ন           

25 ভনিদ রভাোয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2012   আঈ ন           

26 নপকুদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 2 2012   আঈ ন           

27 ৩ নং ওয়াদড য  নযভপুয গ্রাদভ ৩৭৫ টি গবীয নরকূ অদে 3 0               

28 ৩ নং ওয়াদড য রিা া গ্রাদভ ২৫ টি গবীয নরকূ অদে 3 0               

29  নযভপুয অ ফদযয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 3 2012   আঈ ন           

30  নযভপুয তনেদযয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 3 2008   আঈ ন           

31  নযভপুয ফানযদ য ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 3 2010   আঈ ন           

32  নযভপুয যনফঈদরয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 3 2012   আঈ ন           

33  নযভপুয ানপজুদযয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 3 2013   আঈ ন           

34  নযভপুয খয়ফয মুন্সীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2004   আঈ ন           

35  নযভপুয গ্রীদয ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 3 2012   আঈ ন           

36  নযভপুয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 3 2010   আঈ ন           

37  নযভপুয পূফ যাড়া ভনিদদ  ১ টি গবীয নরকূ 3 2004   আঈ ন           

38  নযভপুয নফনদয়য ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 3 2012   আঈ ন           



  

াতা-37 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

39  নযভপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 3 2013   আঈ ন           

40  নযভপুয যওদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011   আঈ ন           

41 রিাগা ভনিদয  ১ টি গবীয নরকূ 3 2011   আঈ ন           

42 ৩ নং ওয়াদড য  নযভপুয গ্রাদভ ৩৯৭ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 3 0               

43 ৩ নং ওয়াদড য রিা া গ্রাদভ ৩৭ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 3 0               

44  নযভপুয অভিাদদয ফানড় ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 3 2011   আঈ ন           

45  নযভপুয ফাবুয ফানড় ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 3 2010   আঈ ন           

46  নযভপুয াভসুয ফাদদরয ফানড় ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 3 2010   আঈ ন           

47 ৪ নং ওয়াদড য অমুনড়য়া গ্রাদভ ১৬০ টি গবীয নরকূ অদে 4 0               

48 ৪ নং ওয়াদড য বাঙ্গুড়া গ্রাদভ ২৭০ টি গবীয নরকূ অদে 4 0               

49 বাঙ্গুড়া িারাদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2012   আঈ ন           

50 বাঙ্গুড়া পারুদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2011   আঈ ন           

51 বাঙ্গুড়া বাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2013   আঈ ন           

52 বাঙ্গুড়া নযদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2011   আঈ ন           

53 অমুনড়য়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 4 2011   য ানয           

54 বাঙ্গুড়া অদ য নডগ্রী  দরদি ১ টি গবীয নরকূ 4 2012   আঈ ন           

55 বাঙ্গুড়া অদ য নডগ্রী  দরদি পূফ য াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2012   আঈ ন           

56 বাঙ্গুড়া কৃষ্ণদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2014   আঈ ন           

57 বাঙ্গুড়া ফািায িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2010   আঈ ন           

58 ৪ নং ওয়াদড য অমুনড়য়া গ্রাদভ ১৬০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 4 0               

59 ৪ নং ওয়াদড য বাঙ্গুড়া গ্রাদভ ২৬০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 4 0               

60 অমুনড়য়া গ্রাদভ ১৬০ টি স্যাননটানয ল্যানিন 4 0               

61 ৫ নং ওয়াদড য  ভরাপুয গ্রাদভ ৭০ টি গবীয নরকূ অদে 5 0               

62 ৫ নং ওয়াদড য রঘাড়ানাে গ্রাদভ ১১৫ টি গবীয নরকূ অদে 5 0               

63 ৫ নং ওয়াদড য িদ য ডাঙ্গা গ্রাদভ ২০ টি গবীয নরকূ অদে 5 0               

64 ৫ নং ওয়াদড য যঘুযাভপুয গ্রাদভ ২৫ টি গবীয নরকূ অদে 5 0               

65 রঘাড়ানাে  ন  তফযানগয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2014   আঈ ন           

66 রঘাড়ানাে রব্রাদিন তবনভদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2014   আঈ ন           

67 রঘাড়ানাে শুব্রত নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2013   আঈ ন           

68  ভরাপুয নননখদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2011   আঈ ন           

69 রঘাড়ানাে ভরাআ রস্ক্দযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2005   আঈ ন           

70 ৫ নং ওয়াদড য  ভরাপুয গ্রাদভ ৮০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 5 0               

71 ৫ নং ওয়াদড য রঘাড়ানাে গ্রাদভ ১৩০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 5 0               

72 ৫ নং ওয়াদড য িদ য ডাঙ্গা গ্রাদভ ৩০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 5 0               

73 ৫ নং ওয়াদড য যঘুযাভপুয গ্রাদভ ২০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 5 0               

74 ৬ নং ওয়াদড য ৪০০ টি গবীয নরকূ অদে 6 0               

75 নদ  কুভাদযয ১ টি গবীয নরকূ 6 2010   আঈ ন           

76 রদৌগােী ফািাদয ১ টি গবীয নরকূ 6 2013   আঈ ন           

77 ননযাদ ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2010   আঈ ন           



  

াতা-38 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

78 ঞ্চতীথ য ভাশ্মাদন ১ টি গবীয নরকূ 6 2010   আঈ ন           

79 নফ াদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2013   আঈ ন           

80 নফিদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2009   আঈ ন           

81 ফা নড় ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 6 2008   ঈদিরা           

82 ৬ নং ওয়াদড য ৪৫০  টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 6 0               

83 িদয়য ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 6 2010   আঈ ন           

84 ভদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 6 2012   আঈ ন           

85 তদনয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 6 2013   আঈ ন           

86 ৭ নং ওয়াদড য রতঘনয গ্রাদভ ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদে 7 0               

87 ৭ নং ওয়াদড য ফাফযা গ্রাদভ ২৩০ টি গবীয নরকূ অদে 7 0               

88 রতঘনয িাভাদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2012   আঈ ন           

89 রতঘনয নুয আরাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2009   আঈ ন           

90 রতঘনয নিভ াড়া িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 7 2007   আঈ ন           

91 রতঘনয ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 7 2002   আঈ ন           

92 রতঘনয মুায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 1995   আঈ ন           

93 রতঘনয নযফুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2011   আঈ ন           

94 রতঘনয তয়দ অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2005   আঈ ন           

95 ফাফযা আব্রাীদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2012   আঈ ন           

96 ফাফযা পিয অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2012   আঈ ন           

97 ফাফযা রভাো াড়া ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 7 2008   আঈ ন           

98 রতঘনয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 7 2007   ঈদিরা           

99 ফাফযা ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 7 2007   আঈ ন           

100 ফাফযা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যাদর ১ টি গবীয নরকূ 7 2000   ঈদিরা           

101 ৭ নং ওয়াদড য রতঘনয গ্রাদভ ৩৫০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 7 0               

102 ৭ নং ওয়াদড য ফাফযা গ্রাদভ ২৩০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 7 0               

103 ৮ নং ওয়াদড য অদভপুয গ্রাদভ ১২০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0               

104 ৮ নং ওয়াদড য রোট নবটাফো গ্রাদভ ২০০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0               

105 ৮ নং ওয়াদড য ফড় নবটাফো গ্রাদভ ২০০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0               

106 অদভপুয অবু ফক্কদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2013   আঈ ন           

107 অদভপুয অযাদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2012   আঈ ন           

108 অদভপুয িনভয নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2014   আঈ ন           

109 অদভপুয নদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2013   আঈ ন           

110 রোট নবটাফো অক্তায রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2013   আঈ ন           

111 রোট নবটাফো আনাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2012   আঈ ন           

112 রোট নবটাফো িয়নাদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2012   আঈ ন           

113 রোট নবটাফো টিদটায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2013   আঈ ন           

114 রোট নবটাফো নিরুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2014   আঈ ন           

115 রোট নবটাফো নপদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2014   আঈ ন           

116 ফড় নবটাফো ফািাদয ১ টি গবীয নরকূ 8 2013   আঈ ন           



  

াতা-39 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

117 ফড় নবটাফো রুস্তদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2013   আঈ ন           

118 ফড় নবটাফো নদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2012   আঈ ন           

119 ফড় নবটাফো ানদ ঈজ্জদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2013   আঈ ন           

120 অদভপুয অরী অম্মদ রভম্বাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2008   আঈ ন           

121 অদভপুয রযভা রভম্বাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2007   আঈ ন           

122 ৮ নং ওয়াদড য অদভপুয গ্রাদভ ১৫০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 8 0               

123 ৮ নং ওয়াদড য রোট নবটাফো গ্রাদভ ২০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন 

অদে 

8 0               

124 ৮ নং ওয়াদড য ফড় নবটাফো গ্রাদভ ২০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন 

অদে 

8 0               

125 অদভপুয অম্মদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2013               

126 অদভপুয নিরুদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2013               

127 অদভপুয রযিাঈদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2013               

128 রোট নবটাফো আনাদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2013               

129 রোট নবটাফো আনরয়াদিয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2012               

130 রোট নবটাফো িাপদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2013               

131 রোট নবটাফো ভনিদদ ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2012               

132 ফড় নবটাফো অনায রভাোয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2012               

133 ফড় নবটাফো অনভয নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2012               

134 ফড় নবটাফো রযদফ ায ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2012               

135 ফড় নবটাফো রুস্তদভয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2012               

136 ফড় নবটাফো ানপজুদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2012               

137 ফড় নবটাফো ানভদায ফানড়দত ১ টি স্যাননটানয ল্যানিন 8 2012               

138 ৯ নং ওয়াদড য িয়যাভপুয গ্রাদভ ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদে 9 0               

139 ৯ নং ওয়াদড য ননতযানিপুয গ্রাদভ ৪১০ টি গবীয নরকূ অদে 9 0               

140 ৯ নং ওয়াদড যফাযফাঘ গ্রাদভ ৩৮০ টি গবীয নরকূ অদে 9 0               

141 িয়যাভপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 9 2012   আঈ ন           

142 ননতযানিপুয ফটতরায় ১ টি গবীয নরকূ 9 2013   আঈ ন           

143 ফায ফাঘ ানপনি খানায় ১ টি গবীয নরকূ 9 2014   আঈ ন           

144 ফাযফাঘ নফরাড়ায় ১ টি গবীয নরকূ 9 2012   আঈ ন           

145 ফাযফাঘ নযিাঈদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2014   আঈ ন           

146 ৯ নং ওয়াদড য িয়যাভপুয গ্রাদভ ৩৯০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 9 0               

147 ৯ নং ওয়াদড য ননতযানিপুয গ্রাদভ ৪০০ টি স্যাননটানয ল্যানিন 

অদে 

9 0               

148 ৯ নং ওয়াদড য ফাযফাঘ গ্রাদভ ৪৬০ টি স্যাননটানয ল্যানিন অদে 9 0               

 

 

 



  

াতা-40 : 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 অ যাদভয ফানড় দত নদরীদয 

ফানড়য ম যন্ত ২ টি  ারবাট য 

1 0                       

2  ানতযদ য ফানড় দত শ্যাদভয 

ফানড়য যাস্তায় ১ টি নযং  ারবাট য 

1 0                       

3 ন নায ফানড় দত রভানতাদিয 

ফানড় ম যন্ত ১ টি নযং  ারবাট য 

1 0                       

4 রগারাদভয ফানড় দত ফসুনিয়া 

যাস্তায়  ১টি নযং  ারবাট য 

1 0                       

5 িাভনদয়া দনক্ষন াড়া যাস্তায় ২ টি 

নযং  ারবাট য 

1 0                       

6 িাভনদয়া যাস্তায় ১ টি ফক্স ারবাট য 1 0                       

7 িাভনদয়া যাস্তায় ১ টি নযং ারবাট য 1 0                       

8 িাভনদয়া যাস্তায় ১ টি নযং ারবাট য 1 0                       

9 যন  রাদরয ফানড় দত ান দভয 

ফানড় ম যন্ত ১ টি নযং  ারবাট য 

1 0                       

10 িাভনদয়া ঈওয াড়া যাস্তা 1 2002     যঈদপয ফানড় মুক্তাদযয ফানড় ১০০০ ফুট             

11 িাভনদয়া যাস্তা 1 2004     রভা াদদ্দদয ফানড় ভনয়াদযয ফানড় ০.৫ ন নভ             

12 মদায নড়াআর যাস্তা 1 0   এর নি এ ন আনরয়াদয ফানড় ভনপদিয ফানড় ১ ন নভ             

13 মদায নড়াআর যাস্তায় ১ টি ব্রীি 1 0                       

14 িাভনদয়া দনক্ষন াড়া যাস্তা 1 0     নড়াআর ড়  নযিাঈদরয ফানড় ২.৫ ন নভ             

15 িাভনদয়া যাস্তা 1 0     নিদফয ফানড় াদতদভয ফানড় ২ ন নভ             

16 িাভনদয়া যাস্তা 1 0     রভাস্তপায ফানড় ভাঠ ০.৫ ন নভ             

17 িাভনদয়া যাস্তা 1 0     ভনয়াদযয ফানড় অ যাদভয ফানড় ০.৫ ন নভ             

18 িাভনদয়া যাস্তা 1 0     ািাদযয ফানড় াআদদয ফানড় ৪০০ ফুট             

19 িাভনদয়া যাস্তা 1 0      ানতযদ য িনভ শ্যাদভয ফানড় ০.৫ ন নভ             

20 িাভনদয়া যাস্তা 1 0     অ যাদভয ফানড় নদরীদয ফানড় ১ ন নভ             

21 িাভনদয়া যাস্তা 1 0     যসুদরয ফানড় যস্তদভয ফানড় ৫০০ ফুট             

22 িাভনদয়া যাস্তা 1 0     রগারাদভয ফানড় ফসুনিয়া যাস্তা ০.৫ ন নভ             

23 িাভনদয়া যাস্তা 1 0     ফুর নভয়ায ফানড় ফসুনিয়া যাস্তা ০.৫ ন নভ             

24 িাভনদয়া যাস্তা 1 0     গাফ্পাদযয ফানড় ফসুনিয়া যাস্তা ০.৫ ন নভ             

25 িাভনদয়া যাস্তা 1 0     ন নায ফানড় রভানতাদিয ফানড় ১ ন নভ             

26 িাভনদয়া যাস্তা 1 0     পিদযয ফানড় ভাঠ               

27 িাভনদয়া যাস্তা 1 0     সুফাদয ফানড় ান দভয ফানড় ৭০০ ফুট             

28 িাভনদয়া যাস্তা 1 0     যন  রাদরয ফানড় ান দভয ফানড় ১০০০ ফুট             

29 ইদগা যাস্তায়  ারবাট য ১ টি 2 0                       

30 গািী ফানড় যাস্তায় ১ টি  ারবাট য 2 0                       

31 ধরগা যাস্তায় ১ টি  ারবাট য 2 0                       



  

া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 

32 ভাদঠয যাস্তায় ১ টি  ারবাট য 2 0                       

33 রভআন রযাদড ২ টি  ারবাট য 2 0                       

34  ানিয ফানড়য যাস্তা 2 2000   আঈ ন  ানিয ফানড় অবুয ফানড় ৩০০ ফুট             

35 অয়ুদফয ফানড়য যাস্তা 2 2007   আঈ ন ভসুয ফানড় অয়ুদফয ফানড় ৩০০ ফুট             

36 ভগুর পন দযয ফানড়য যাস্তা 2 2008     নদিয যাস্তা ভগুর পন দযয ফানড় ০.৫ ন নভ             

37 ভনিদদয ফানড়য যাস্তা 2 2010   এর নি এ ন ভনিদদয ফানড় অরদভয ফানড় ৪০০ ফুট             

38 মুন্তায ফানড়য যাস্তা 2 2012   আঈ ন মুন্তায ফানড় মুন্নায ফানড় ০.৫০ ন নভ             

39 টিপুয ফানড়য যাস্তা 2 0     ননিাদভয ফানড় টিপুয ফানড় ০.৭৫ ন নভ             

40 ভন্ডর ফানড়য যাস্তা 2 0     ভন্ডর ফানড় রৌযদবয ফানড় ২০০ ফুট             

41 দ্দযায ফানড় যাস্তা 2 0     দরদভয ফানড় দ্দযায ফানড় ১৫০ ফুট             

42 রভআন রযাড 2 1999   এর নি এ ন ননিাদভয ফানড় ধরগা রভাড় ০.৫ ন নভ             

43 ধরগা যাস্তা 2 2000   এর নি এ ন রভাড় াভদতয ফানড় ১ ন নভ             

44 ফসুনিয়া রযাড 2 2000   এর নি এ ন ধরগা রভাড় পিদরয ফানড় ০.৫ ন নভ             

45 মদায নড়াআর যাস্তা 2 0   এর নি এ ন ধরগা যাস্তা  ািদরয বাটা ৩ ন নভ             

46 ফসুনিয়া রযাদড় ২ টি ব্রীি 2 0                       

47 পুয ফানড়য যাস্তা 2 0     পুয ফানড় খনরপায ফানড় ৪০০ ফুট             

48 অপাদযয ফানড়য যাস্তা 2 0     টিপুয ফানড় অপাদযয ফানড় ০.৭৫ ন নভ             

49 অবুদরয ফানড়য যাস্তা 2 0     মুন্তায ফানড় অবুদরয ফানড় ০.৫০ ন নভ             

50 অদরদয ফানড়য যাস্তা 2 0     অদরদয ফানড় আযায নবদট ২ ন নভ             

51 আদটয বাটা যাস্তা 2 0     আদটয বাটা ভনিদ রভাোয ফানড় ১ ন নভ             

52 আভাদনয ফানড়য যাস্তা 2 0     আভাদনয ফানড় র দনয ফানড় ৫০০ ফুট             

53 ইদগা যাস্তা 2 0     ইদগা াদদভয ফানড় ৫০০ ফুট             

54  াদদদযয ফানড়য যাস্তা 2 0      াদদদযয ফানড় আযা নবদট ২ ন নভ             

55 গািী ফানড় যাস্তা 2 0     দ্দযায ফানড় গািী ফানড় ১ ন নভ             

56 রগারাদভয ফানড়য যাস্তা 2 0     অবুয ফানড় দত রগারাদভয ফানড় ০.৫ ন নভ             

57 দাঈদদয ফানড়য যাস্তা 2 0     দাঈদদয ফানড় িদযয ফানড় ২০০ ফুট             

58 ভাদঠয যাস্তা 2 0      ফযস্থান ভাঠ ৩ ন নভ             

59 ারুদনয ফানড় যাস্তা 2 0     নদ্যদযয ফানড় ারুদনয ফানড় ০.৫ ন নভ             

60 অদনায়াদযয ফানড় দত নপয 

ফানড় ম যন্ত ১টি ফক্স  ারবাট য 

3 0                       

61 অবুদরয ফানড় দত রিা া ম যন্ত ২ 

টি  ারবাট য 

3 0                       

62 অবুদরয ফানড় দত নপঈনদ্দদনয 

ফানড় ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 

3 0                       

63  াওাদযয ফানড় দত ফাচ্চুয ফানড় 

ম যন্ত ৩ টি ফক্স  ারবাট য 

3 0                       

64  নযভপুয যাস্তায় ২ টি ফক্স 

 ারবাট য 

3 0                       



  

াতা-42 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

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 

65 িনরদরয িনভ দত িাভ নদয়া 

ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 

3 0                       

66 তাআদিদরয ফানড় দত পূফ য াড়া 

ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 

3 0                       

67 ফাদ দযয ফানড় দত রখা দনয 

ফানড় ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 

3 0                       

68 রভাস্তপায ফানড় দত ভাঠ ম যন্ত ১ 

টি  ারবাট য 

3 0                       

69 যনদদয ফানড় দত  ানতযদ য 

ফানড় ম যন্ত ২ টি  ারবাট য 

3 0                       

70  নযভপুয যাস্তা 3 2006   এর নি এ ন নড়াআর যাস্তা ািাদযয ফানড় ২ ন নভ             

71 রিা া যাস্তা 3 2008      াদ্যয ফানড় ননদযয ফানড় ২ ন নভ             

72 মদায নড়াআর যাস্তায় ২ টি ব্রীি 3 0                       

73  নযভপুয যাস্তা 3 0     রভাস্তপায ফানড় ভাঠ ২ ন নভ             

74  নযভপুয যাস্তা 3 0     িনরদরয িনভ িাভনদয়া ১ ন নভ             

75  নযভপুয যাস্তা 3 0     াআদ্যদরয ফানড় অদনায়াদযয ফানড় ১ ন নভ             

76  নযভপুয যাস্তা 3 0      াওাদযয ফানড় ফাচ্চুয ফানড় ৪ ন নভ             

77  নযভপুয যাস্তা 3 0     অবুদরয ফানড় নপঈনদ্দদনয ফানড় ০.৫ ন নভ             

78  নযভপুয যাস্তা 3 0     তাআদিদরয ফানড় ান দভয ফানড় ০.৫ ন নভ             

79  নযভপুয যাস্তা 3 0     যনফয ফানড় াাদদতয ফানড় ৫০০ ফুট             

80  নযভপুয যাস্তা 3 0     রাদয়দফয ফানড় শুান্তয ফানড় ৫০০ ফুট             

81  নযভপুয যাস্তা 3 0     ফাদ দযয ফানড় রখা দনয ফানড় ১ ন নভ             

82  নযভপুয যাস্তা 3 0     যনদদয ফানড়  ানতযদ য ফানড় ৩ ন নভ             

83  নযভপুয যাস্তা 3 0     অদনায়াদযয ফানড় নপয ফানড় ১ ন নভ             

84  নযভপুয যাস্তা 3 0     তাআদিদরয ফানড় পূফ য াড়া ১ ন নভ             

85  নযভপুয যাস্তা 3 0     অবুদরয ফানড় রিা া ম যন্ত ২ ন নভ             

86  নযভপুয যাস্তা 3 0     যনপদ য ফানড় ায়দাদযয ফানড় ৫০০ ফুট             

87  নযভপুয যাস্তা 3 0     পিদরয ফানড় াগদরয ফানড় ৬০০ ফুট             

88 িারাদরয ফানড় দত রভাতাাদযয 

ফানড় ম যন্ত ২ টি  ারবাট য 

4 0                       

89 ভননরুনদ্দদনয ফানড় দত 

রভাতাাদযয ফানড় ম যন্ত ১ টি নযং 

 ারবাট য 

4 0                       

90 নরদভয ফানড়য যাস্তায় ১ টি 

 ারবাট য 

4 0                       

91 দরভাদনয ফানড় দত ফাফদযয 

ফানড় ম যন্ত ২ টি  ারবাট য 

4 0                       

92 বাটায রযাড 4 2011   এর নি এ ন বাটা দত নদ্যোয ফানড় ৬০০ ফুট             



  

াতা-43 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

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 

93 দ্যরাদরয ফানড়য যাস্তা 4 2012   এর নি এ ন শুান্তয ফানড় ভাঠ ৩০০ ফুট             

94 ফাারুদরয ফানড়য যাস্তা 4 2012   এর নি এ ন ফাারুদরয ফানড় ান দভয ফানড় ০.৫ ন নভ             

95 রভাতাাদযয ফানড়য যাস্তা 4 2012   এর নি এ ন ভননরুনদ্দদনয ফানড় রভাতাাদযয ফানড় ৬০০ ফুট             

96 অমুনড়য়া দনক্ষন াড়া রযাড 4 2013   এর নি আ নড রভাতাাদযয ফানড় অরী াাদনয ফানড় ৩৫০ ফুট             

97 মদায নড়াআর রযাড 4 2013   এর নি এ ন বাটা ািাাদনয ফানড় ১.৫ ন নভ             

98 নভিাদনয ফানড়য যাস্তা 4 2009   এর নি আ নড ইদগা নভিাদনয ফানড় ৩০০ ফুট             

99 অমুনড়য়া দনক্ষন াড়া রযাড 4 0   এর নি আ নড িারাদরয ফানড় রভাতাাদযয ফানড় ১৫০০ ফুট             

100 মদায নড়াআর রযাদড ১ টি ব্রীি 4 0                       

101 ফাারুদরয ফানড়য যাস্তা 4 2010   আঈ ন নরদভয ফানড় ফাফদযয ফানড় ২ ন নভ             

102 অমুনড়য়া পূফ য াড়া রযাড 4 2011   আঈ ন রভাতাাদযয ফানড় রনরদভয ফানড় ৬০০ ফুট             

103 নরদভয ফানড়য যাস্তা 4 2011   আঈ ন ভাঠ দত নরদভয ফানড় ৫০০ ফুট             

104 দ্যরাদরয ফানড়য যাস্তা 4 0     ভাদঠয ভাঝ দ্যরাদরয ফানড় ৬০০ ফুট             

105 রভাতাাদযয ফানড়য যাস্তা 4 0     নদ্যোয ফানড় ভননরুনদ্দদনয ফানড় ৪০০ ফুট             

106 ভনয়াদযয ফানড়য যাস্তা 4 0     ফাদনশ্বদযয ফানড় ভনয়াদযয ফানড় ০.৫ ন নভ             

107 নযাদিয ফানড়য যাস্তা 4 0     রুস্তদভয ফানড় নযাদিয ফানড় ৮০০ ফুট             

108 রঘাড়াগাো যাস্তায় ১ টি আঈ 

 ারবাট য 

5 0                       

109 দনক্ষন াড়া যাস্তায় ১ টি 

নযং ারবাট য 

5 0                       

110 পূফ যাড়া দত নফর ম যন্ত ২ টি নযং 

 ারবাট য 

5 0                       

111 ভনিয যাস্তা 5 2005   এর নি আ নড নয ঈওদভয ফানড় নতদয ফানড় ৫০০ নভ             

112 তফযানগ াড়ায যাস্তা 5 2008   এর নি আ নড নদলুয ফানড় তফযানগ াড়া ১০০ নভ             

113 য ায াড়ায যাস্তা 5 2009   এর নি আ নড ননৈফাগনিয ফানড় য ায াড়া ১০০ নভ             

114 রঘাড়াগাো যাস্তা 5 2003   এর নি আ নড ফকুদরয ফানড় রঘাড়াগাো ১.৫ ন নভ             

115 ডাক্তাদযয ফানড়য যাস্তা 5 0     নয ঈওদভয ফানড় ডাক্তায ননকুেয ফানড় ১০০ নভ             

116 দনক্ষন াড়া যাস্তা 5 0     ভনিয দনক্ষন াড়া ৮০০ নভ             

117 দাাড়া  যাস্তা 5 0     রঘাড়াঘাো দাাড়া ০.৫ ন নভ             

118 নফদরয যাস্তা 5 0     পূফ য াড়া নফর ১ ন নভ             

119 নফশ্বা াড়ায যাস্তা 5 0     নয ঈওদভয ফানড় ননভ যদরয ফানড় ১ ন নভ             

120 ভাদঝয াড়া যাস্তা 5 0     বুদিয ফানড় ভাদ ায াড়া ৪০০ নভ             

121 যঘুনাথপুয যাস্তা 5 0     নতদয ফানড় নমুদরয ফানড় ০.৫ ন নভ             

122 রস্ক্য াড়া যাস্তা 5 0     নি যাস্তা রস্ক্য াড়া ৩০০ নভ             

123  ভরপুয রভাড় দত ননভাআ ফানড় 

ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 

6 0                       

124 রখরায ভাঠ দত দূগ যা ভনিয ম যন্ত 

১ টি  ারবাট য 

6 0                       



  

াতা-44 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

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 

125 রঘাল ফানড় দত ভাঠ ম যন্ত ১ টি 

 ারবাট য 

6 0                       

126 দূগ যা ভনিয দত নড়াআর নদখাড়া 

ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 

6 0                       

127 ফা নড় ফািায দত গ্রাদভাদখার 

ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 

6 0                       

128 ভনিয দত দাদ য ফানড় ম যন্ত 

১ টি ফক্স ারবাট য 

6 0                       

129 যনফদনয ফানড় দত ধীদযদনয ফানড় 

ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 

6 0                       

130 রভআন রযাড 6 2000   এর নি এ ন মুরার দাদয ফানড় রখরায ভাঠ ৪০০ ফুট             

131 রভআন রযাড 6 2001   এর নি আ নড রখরায ভাঠ দূগ যা ভনিয ১ ন নভ             

132 রভআন রযাড 6 1990   এর নি এ ন  ভরপুয রভাড় ননভাআ ফানড় ৫০০ নভ             

133 নড়াআর রভআন রযাড 6 2000   এর নি আ নড দূগ যা ভনিয নড়াআর নদখাড়া ২ ন নভ             

134 রখরায ভাদঠয রযাড ফা রভআন রযাড 6 1999   আঈ ন ননভাআ ফানড় মুরার দাদয ফানড় ৫০০ ফুট             

135 দূগ যা ভনিয দত নড়াআর নদখাড়া 

ম যন্ত ১ টি ব্রীি 

6 0                       

136 নফপ্লদফয ফানড় দত রগৌনযফানড় 

ম যন্ত ১ টি ব্রীি 

6 0                       

137 ভনিদযয যাস্তা 6 1990   আঈ ন রভআন রযাড ভনিয ৪০০ ফুট             

138 যনফদনয ফানড় যাস্তা 6 1995   আঈ ন যনফদনয ফানড় ধীদযদনয ফানড় ০.৭৫ ন নভ             

139 প্রদন ফাবুয ফানড়য রযাড 6 2000   আঈ ন খদগন ফানড় প্রদন ফাবুয ফানড় ৪০০ ফুট             

140 সুনীর ফানড়য রযাড 6 2000   আঈ ন সুনীদরয ফানড় দত খদগদনয ফানড় ম যন্ত ০.৭৫ ন নভ             

141 নযদ ফানড়য রযাড 6 2002   আঈ ন নযদদয ফানড় নফদ্যযদতয ফানড় ৪০০ ফুট             

142 ফা নড় ফািায রযাড 6 2005   আঈ ন ফা নড় ফািায গ্রাদভাদখার ৫০০ নভ             

143 দা  ারদাদযয ফানড়য রযাড 6 0     ভনিয দাদ য ফানড় ৫০০ নভ             

144  াঠুনযয়া রযাড 6 0     রভআন রযাড  াঠুনযয়া ৫০০ ফুট             

145 রখদানাথ ফানড়য 6 0     ননভাআ ফানড় রখদানাদথয ফানড় ৫০০ ফুট             

146 রগৌয়ুদযয ফানড়য রযাড 6 0     রগৌয়ুদযয ফানড় ভদনায ফানড় ৪৫০ ফুট             

147 রঘাল ফানড়য রযাড 6 0     রঘাল ফানড় ভাঠ ম যন্ত ৫০০ নভ             

148 তুনদনয মুযগীয পাভ য রযাড 6 0     মুযগীয পাভ য রগানফিয ফানড় ২০০ ফুট             

149 রদৌগােী দাঈদপুয যাস্তা 6 0      ভরপুয রভাড় ভাঠ ৫০০ নভ             

150 রাস্ট নপ রযাড 6 0     ফা নড় ফািায রাস্ট নপ ২০০ ফুট             

151 ঞ্চতীথ য াশ্মান ঘাট রযাড 6 0      ভরপুয রযাড াশ্মান ঘাট রযাড ৫০০ ফুট             

152 নফধান ফানড়য রযাড 6 0   আঈ ন নফধান ফানড় ননভ যদরয ফানড় ৩০০ ফুট             

153 নফপ্লদফয ফানড়য যাস্তা 6 0     নফপ্লদফয ফানড় রগৌনযফানড় ৫০০ নভ             

154 ভাদঠয যাস্তা 6 0     নভদরয ফানড় ভাঠ ম যন্ত ১০০ ফুট             

155 ভদনায ফানড়য রযাড 6 0     ভদনায ফানড় ানড় ম যন্ত ৫০০ ফুট             



  

াতা-45 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

156 যাধা রগানফি ভনিয রযাড 6 0     ধীদযন ফানড় ভনিয ৭০০ ফুট             

157 যনফদনয ফানড়য রযাড 6 0     যনফদনয ফানড় দত খদগদনয ফানড় ৫০০ নভ             

158 দযদনয ফানড়য রযাড 6 0     যায়ফানড় দযদনয ফানড় ১৫০ ফুট             

159 অপাদযয ফানড় দত রঘাড়ানাে 

ম যন্ত ১ টি নযং ারবাট য 

7 0                       

160 রখাযদদদয ফানড় দত 

ননতযনিপুয ম যন্ত ১ টি  ারবাট য 

7 0                       

161 রপায াদনয ফানড় দত যনপ 

রভাোয ফানড় ম যন্ত ১ টি 

নযং ারবাট য 

7 0                       

162 ফাফযা ফািায নযাদিয ফানড় ম যন্ত 

২ টি ফক্স ারবাট য 

7 0                       

163 ভাষ্টায ফানড় দত নবটাফো ম যন্ত ২ 

নযং ারবাট য 

7 0                       

164 ভনয ফানড় দত াদযদিয ফানড় 

ম যন্ত ২ টি ফক্স ারবাট য 

7 0                       

165 রাদরয ফানড় দত ন ািায ফানড় 

ম যন্ত ২ টি নযং ারবাট য 

7 0                       

166 নবটাফো ফািায রযাড 7 2008   এর নি এ ন নবটাফো ফািায অপাদযয ফানড় ৫০০ নভ             

167 াদযদিয ফানড়য যাস্তা 7 2008   এর নি এ ন অপাদযয ফানড় ভনয ফানড় ২৫০ ফুট             

168 মুায ফানড়য রযাড 7 2012   এর নি এ ন ভনতয ফানড় মুায ফানড় ৩০০ ফুট             

169 নবটাফো ফািায রযাড 7 2007   এর নি আ নড অপাদযয ফানড় রঘাড়ানাে ১.৫ ন নভ             

170 ফাফযা ফািায রযাড 7 0   এর নি আ নড ফাফযা ফািায নযাদিয ফানড় ১ ন নভ             

171 ফাফযা ফািায রযাড 7 2006   এর নি আ নড পনয়াদযয ফানড় ফাফযা ফািায ৪০০ ফুট             

172 অপাদযয ফানড় দত রঘাড়ানাে 

ম যন্ত ১ টি ব্রীি 

7 0                       

173 াদযদিয ফানড়য যাস্তা 7 2001   আঈ ন ভনয ফানড় াদযদিয ফানড় ১ ন নভ             

174 রভাোাড়া রযাড 7 2009   এর নি এ ন রপায াদনয ফানড় যনপ রভাোয ফানড় ৫০০ নভ             

175 ননতযনিপুয রযাড 7 2010   আঈ ন রখাযদদদয ফানড় ননতযনিপুয ১ ন নভ             

176 নবটাফো রযাড 7 2011   আঈ ন ভাষ্টায ফানড় নবটাফো ১ ন নভ             

177 যসুদরয ফানড়য রযাড 7 2011   আঈ ন ফাারুদরয ফানড় যসুদরয ফানড় ৫০০ নভ             

178 নডদয যাস্তা 7 0     রগাযাখার নড ৫০০ নভ             

179 ভান্নাদনয ফানড় রযাড 7 0     জুরনপ াদযয ফানড় ভান্নাদনয ফানড় ৫০০ ফুট             

180 রভাদরদভয ফানড়য রযাড 7 0     ভনিদ রভাদরদভয ফানড় ৫০০ নভ             

181 ন ািায রযাড 7 0     রাদরয ফানড় ন ািায ফানড় ৫০০ নভ             

182 অাদদয ফানড় দত আনদ্রদয ফানড় 

ম যন্ত ১ টি নযং ারবাট য অদে 

8 0                       

183 রোট নবটাফো ঈওয াড়ায যাস্তায় 

২ টি নযং ারবাট য অদে 

8 0                       



  

াতা-46 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

184 নফশ্বাদয ফানড় দত নবটা ফো 

ঈওয াড়া ভনিদ ম যন্ত ২ টি 

নযং ারবাট 

8 0                       

185 ফসুনিয়া দত ধরগা যাস্তায় ১ টি 

ফক্স ারবাট য ও ২ টি নযং ারবাট য 

8 0                       

186 রভাতাদরদফয ফানড় দত নদ্যোয 

ফানড় ম যন্ত ১ টি নযং ারবাট য 

8 0                       

187 যানায ফানড় দত নিরুদরয ফানড় 

ম যন্ত ২ টি নযং  ারবাট য 

8 0                       

188 ারাভ ন দাদযয ফানড় দত 

ফটতরা ম যন্ত ১ টি  নযং ারবাট য 

8 0                       

189 সুরতাদনয ফানড় দত ফাবুয ফানড় 

ম যন্ত ২ টি নযং ারবাট য 

8 0                       

190 ভনিফদযয ফানড় দত অনিজুদযয 

ফানড় ম যন্ত ১ টি নযং  ারবাট য 

অদে । 

8 0                       

191 ফড় নবটা দনক্ষন াড়া যাস্তা 8 2004   এ নড ন অনিিয ভাষ্টাদযয 

ফানড় 

ানভদদয ফানড় ১ ন নভ             

192 অদভপুয ঈওয াড়া যাস্তা 8 2009   এর নি এ ন যানায ফানড় নিরুদরয ফানড় ৫০০ ফুট             

193 অদভপুয দনক্ষন াড়া যাস্তা 8 2013   এর নি এ ন অাদদয ফানড় আনদ্রদয ফানড় ১৫০ ফুট             

194 রোট নবটাফো ভধ্য াড়ায যাস্তা 8 2013   এর নি এ ন ভান্নাদনয ফানড় সুরতান রভাোয ৩০০ ফুট             

195 ফািায রযাড 8 0     ফািায দত ওফাদয়দযয ফানড় ১ ন নভ             

196 ফসুনিয়া দত ধরগা যাস্তা 8 1990   এর নি আ নড অআয়ূফ রাদদনয 

ফানড় 

অনিজুদযয ফানড় ১ ন নভ             

197 ফসুনিয়া দত ধরগা যাস্তায় ১ টি 

ব্রীি অদে । 

8 0                       

198 অদভপুয ঈওয াড়া যাস্তা 8 0     নফশ্বাদয ফানড় নবটা ফো ঈওয াড়া 

ভনিদ ম যন্ত 

১ ন নভ             

199 অদভপুয ঈওয াড়া যাস্তা 8 0     নিরুদরয ফানড় মুতাআদনয ফানড় ৩০০ ফুট             

200 অদভপুয ঈওয াড়া যাস্তা 8 0     নফয ফানড় পনয়াদযয ফানড় ৩০০ ফুট             

201 অদভপুয পূফ য াড়া যাস্তা 8 0     ারাভ ন দাদযয 

ফানড় 

ফটতরা ১ ন নভ             

202 অদভপুয পূফ য াড়া যাস্তা 8 0     যানীয ফানড় ফটতরা ম যন্ত ২ ন নভ             

203 রোট নফটাফো ঈওয াড়ায যাস্তা 8 0     ঈওয াড়া ভনিদ অনায রভম্বাদযয 

ফানড় 

২ ন নভ             

204 রোট নবটাফো দনক্ষন াড়ায যাস্তা 8 0     ভনিফদযয ফানড় অনিজুদযয ফানড় ২ ন নভ             

205 রোট নবটাফো দনক্ষন াড়ায যাস্তা 8 0     িব্বায নভনায ফানড় রতাপাজ্জদরয ফানড় ১ ন নভ             

206 রোট নবটাফো ভধ্য াড়ায যাস্তা 8 0     সুরতাদনয ফানড় ফাবুয ফানড় ১.৫০ ন নভ             

207 ফড় নবটা ঈওয াড়া যাস্তা 8 0     আখরাদেয ফানড় াআদয়য ফানড় ০.৫ ন নভ             



  

াতা-47 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

208 ফড় নবটা দনক্ষন াড়া যাস্তা 8 0      ওদযয ফানড় মুনসুদযয ফানড় ৪০০ ফুট             

209 ফড় নবটাফো নিভ াড়ায যাস্তা 8 0     িনরদরয ফানড় অনভদযয ফানড় ১ ন নভ             

210 অদভপুয দনক্ষন াড়া যাস্তা 8 0     আনদ্রদয ফানড় আয়াকুদফয ফানড় ১ ন নভ             

211 রোট নবটাফো ঈিয াড়ায যাস্তা 8 0     রভাতাদরদফয ফানড় নদ্যোয ফানড় ১ ন নভ             

212 ফাদযদ য ফানড় দত রখ াড়া 

ম যন্ত ২ টি নযং ারবাট য 

9 0                       

213 ভীয াড়া দত নূযানন ভাদ্রাা 

ম যন্ত ২ টি নযং ারবাট য 

9 0                       

214 রভাড় দত নযদনয ফানড় ম যন্ত ১ 

টি আঈ  ারবাট য 

9 0                       

215 রখ াড়া যাস্তায় ২ টি নযং 

 ারবাট য 

9 0                       

216 দ যায াড়া যাস্তায় ২ টি 

নযং ারবাট য 

9 0                       

217 ভীয াড়া যাস্তা 9 2005   এর নি আ নড ফাদযদ য ফানড় ভীয াড়া ৫০০ নভ             

218 ধরগা দত ফসুনিয়া যাস্তা 9 2000   এর নি আ নড রভাড় নযদনয ফানড় ৪০০ নভ             

219 রখ াড়া যাস্তা 9 2003   এর নি আ নড অরায ফানড় রখ াড়া ১ ন নভ             

220 নভনা ফািায রযাড 9 2003   এর নি আ নড রনতদপয ফানড় নভনা ফািায ২০০ নভ             

221 রখ াড়া যাস্তায় ১ টি ব্রীি 9 0                       

222 অপযা ঘাদটয যাস্তা 9 0     অরায ফানড় অপযা ঘাট ১ ন নভ             

223 খাঁ াড়া যাস্তা 9 0     নি যাস্তা খাঁ াড়া ২৫০ নভ             

224 নুযানী ভাদ্রাা যাস্তা 9 0     নভনা ফািায দত নুযানী ভাদ্রাা ১ ন নভ             

225 নুযানী ভাদ্রাা যাস্তা 9 0     ভীয াড়া নুযানী ভাদ্রাা ২ ন নভ             

226 পূফ য াড়া যাস্তা 9 0     নভনা ফািায পূফ য াড়া ০.৫ ন নভ             

227 নফায াড়া যাস্তা 9 0     নি যাস্তা নফায াড়া ৭০০ নভ             

228 ভীয াড়া যাস্তা 9 0     রভাড় ভীয াড়া ৩০০ নভ             

229 রখ াড়া যাস্তা 9 0     ফাদযদ য ফানড় রখ াড়া ২ ন নভ             

230 স্কুদরয যাস্তা 9 0     ফাবুয ফানড় নি যাস্তা ২০০ নভ             

231 স্কুদরয যাস্তা 9 0     নি যাস্তা স্কুর ১০০ নভ             

 

 

 



  

াতা-48 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

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



  

াতা-49 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-50 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-২ 

 



  

াতা-51 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-52 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-53 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-54 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-55 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-56 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৮ 

 



  

াতা-57 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য—৯

 


