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াতা-II : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

মুেফন্ধ 

 

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

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

আতযানদ) এআ রযনজষ্টাদয ন্তর্ভ যক্ত ওয়া ফাধ্যতামূর  রমোদন প্রদতয টি ম্পদ ক্রদয়য তানযে, মূল্য, তনফদরয ঈৎ, যক্ষণাদফক্ষণ আতযানদ ম্পদ রযনজষ্টাদয ঈদেে থা দফ। 

 

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

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

ম্পদ রযনজষ্টায চুড়ান্ত  যায ভয়ীভা পুনঃননধ যাযণ  যা য়। পদর গুণগত ভান ফজায় রযদে স্থায়ী ম্পদ নচনিত যণ, প্রস্তুত যণ এফং ডাটাদফজ ততযী  যায জন্য 

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

 

 

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

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

গ্রদনয তৈততা নযাদযয রক্ষদত্র নফদল র্ভনভ া ারন  যদফ।  

 

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

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

দমাগীতায জন্য অন্তনয  কৃতজ্ঞতা জানানি। 

 

ধন্যফাদাদন্ত, 

 

রচয়াযম্যান 

৭ নং রেদাাড়া আঈননয়ন নযলদ, 

ভননযাভপুয, মদায।            

 



  

াতা-III : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

সুনচত্র

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নচনিত যণ এফং নাম্বানযং           4- ২4  

 র ানডং আনদডক্স:          5- 6 

 আঈননয়ন নযলদদয ম্পদদয নফফযণ ও নযভান      7 

 আঈননয়ন নযলদ বফন,  র্ভনভ, অফাফত্র, মন্ত্রানত ও আদর ক্ট্রননক্স াভগ্রী 

 আঈননয়ন নযলদদয নরকূ 

 আঈননয়ন নযলদদয যাস্তা 
 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনজষ্টায         25 - 42 

 আঈননয়ন নযলদ বফন ও র্ভনভ 

 আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র, মন্ত্রানত ও আদর ক্ট্রননক্স াভগ্রী 

 আঈননয়ন নযলদদয নরকূ 

 আঈননয়ন নযলদদয যাস্তা 

 

 

ধ্যায়-৩ : আঈননয়ন নযলদদয (ওয়াড য নবনি ) ম্পদদয াভানজ  ভাননচত্র    43- 52

 

 

 

 



  

াতা-4 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নচনিত যণ এফং ম্পদ নাক্ত যণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-5 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

আঈনব আঈননয়ন নযলদ বফন 

প্রানফ প্রাথনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভানফ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভাদ্রাা ভাদ্রাা বফন 

 দরজ  দরজ বফন 

ভনিয ভনিয 

শ্মান শ্মানঘাট 

এো এনতভ োনা 

ইগা ইদগাহ্  ভয়দান 

রা রাস্ট নপ বফন 

আঈর্ভ আঈননয়ন র্ভনভ নপ বফন 

  আঈননয়ন স্বাস্থয ও নযফায  ল্যান র ন্দ্র 

ভা  ভাদ যট/াট/ফাজায 

মাছা মাত্রী ছাঈনী 

ভনজদ ভনজদ 

 ফযস্থান  ফযস্থান 

ন  ন নন   ন যায/ স্পট য 

ব নফনবন্ন ধযদনয য ানয বফন 

ভাজায ভাজায 

ব্যাং  নফনবন্ন য ানয/দফয ানয ব্যাং  

রাআদব্রযী রাআদব্রযী/াঠাগায 

ক্লাফ ক্লাফ/ংঘ/াংস্কৃনত  নযলদ/নভনত/ংস্থা 

এননজও নফনবন্ন এননজও 

ন্যান্য ন্যান্য 
 

 

 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

ভাযা ভাটিয যাস্তা (রছাট ফড়  র ধযদনয) 

াআ আদটয নরং(ফানরয ঈয আট নফছাদনা া া যাস্তা) 

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

ানচ নচ ঢারাআ নদদয় ততনয া া যাস্তা 

ব্রীজ ব্রীজ, ফাঁদয াঁদ া,  াদঠয াঁদ া (দছাট/ফড়) 

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

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

দর স্যাননটানয ল্যানিন 

পুকুয পুকুয (রছাট/ফড়/য ানয/দফয ানয) 

োাফা োর/াওড়/ফাওড় 

রপ্র রচ প্র ল্প/দচ রভনন (য ানয/দফয ানয) 

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 



  

াতা-6 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

ন্যান্য ন্যান্য 

অরভা অরভাযী 

আস্টযানফ  নম্পঈটায এদক্সনযজ 

 যানফদনট  যানফদনট 

 যাদভযা  যাদভযা 

 ভ  নম্পঈটায 

োট োট 

গন গবীয নরকূ 

ঘনড় ঘনড় 

রচয়ায রচয়ায 

রজনায রজনাদযটয 

জনভ জনভ 

টাআদভ টাআ রভনন 

টিনব টিনব 

রটনফর রটনফর 

ট্াং  াননয ট্াং  

িনর িনর 

তারা তারা 

ততজত্র ততজত্র 

াম্প াননয াম্প 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায 

প্রদজক্টয প্রদজক্টয 

নপল্টায াননয নপরটায 

পযান পযান 

পদটা ন পদটাষ্টযাট রভনন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

নিজ নিজ 

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 

রষ্টজ রস্টজ 

স্ক্যান স্ক্যানায রভনন 

াঈন াঈন্ড নদস্টভ 

ররপ ররপ 

রৌযনফ রৌযনফদ্যযৎ 

 



াতা-7 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
 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 16 

এনতভ োনা 2 

 ফযস্থান 7 

 দরজ 2 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় 16 

রাস্ট নপ 1 

ব্যাং  1 

র্ভনভ নপ 1 

ভনিয 14 

ভনজদ 57 

ভাদ্রাা 13 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 9 

ভাদ যট 3 

শ্মানঘাট 2 

স্বাস্থয র ন্দ্র 1 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ 1455 

গবীয নরকূ 73 

পুকুয 16 

স্যাননটাযী ল্যানিন 2051 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা 21 

 ারবাট য 21 

া া যাস্তা 15 

ব্রীজ 171 

ভাটিয যাস্তা 94 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 10 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

অরভাযী 2 

 নম্পঈটায 3 

 যানফদনট 2 

 যাদভযা 1 

োট 1 

রচয়ায 118 

টিনব 1 

রটনফর 17 

নপ্রন্টায 1 

পদটাষ্টযাট রভনন 1 

পযান 20 

রফঞ্চ 2 

রফাড য 1 

রভনন 1 

স্ক্যানায রভনন 1 

ররপ 1 

 

 

 



  

াতা-8 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: বফন 

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

আঈননয়ন নযলদ ৭ নং রেদাাড়া আঈননয়ন নযলদ। বফন ২ টি 5 2002 63 আঈনব ০52002০63 

 

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

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

অরভাযী পাআর যাোয ষ্টীদরয অরভাযী ( রছাট ) 0 ০ 1 অরভা ০0০০1 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 ০ 2 অরভা ০0০০2 

োট  াদঠয োট 0 ০ 7 োট ০0০০7 

রফঞ্চ রফঞ্চ  াদঠয 0 ০ 166 রফঞ্চ ০0০০166 

রফঞ্চ রফঞ্চ  াদঠয 0 ০ 167 রফঞ্চ ০0০০167 

রফাড য  াদঠয রনাটি রফাড য 0 ০ 168 রফাড য ০0০০168 

ররপ োতা যাোয  াদঠয তা  0 ০ 171 ররপ ০0০০171 

ররপ োতা যাোয  াদঠয তা  0 ০ 172 ররপ ০0০০172 

ররপ রাদ চ 0 ০ 173 ররপ ০0০০173 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রটনফর 

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

রটনফর ফড় রটনফর  াদঠয 0 ০ 127 রটনফর ০0০০127 

রটনফর ফড় রটনফর  াদঠয 0 ০ 128 রটনফর ০0০০128 

রটনফর ফড় রটনফর  াদঠয 0 ০ 129 রটনফর ০0০০129 

রটনফর ফড় রটনফর াযদটক্স 0 ০ 130 রটনফর ০0০০130 

রটনফর ফড় রটনফর াযদটক্স 0 ০ 131 রটনফর ০0০০131 

রটনফর রটনফর 0 ০ 132 রটনফর ০0০০132 

রটনফর রটনফর 0 ০ 133 রটনফর ০0০০133 

রটনফর রটনফর 0 ০ 134 রটনফর ০0০০134 

রটনফর টনফ এয রটনফর 0 ০ 135 রটনফর ০0০০135 

রটনফর টনফ এয রটনফর 0 ০ 136 রটনফর ০0০০136 

রটনফর রছাট রটনফর াযদটক্স 0 ০ 137 রটনফর ০0০০137 

রটনফর রছাট রটনফর াযদটক্স 0 ০ 138 রটনফর ০0০০138 

রটনফর রছাট রটনফর াযদটক্স 0 ০ 139 রটনফর ০0০০139 

রটনফর রছাট রটনফর াযদটক্স 0 ০ 140 রটনফর ০0০০140 

রটনফর রছাট রটনফর 0 ০ 141 রটনফর ০0০০141 

রটনফর রছাট রটনফর 0 ০ 142 রটনফর ০0০০142 

রটনফর টিনব যাোয রটনফর 0 ০ 143 রটনফর ০0০০143 

 

 



  

াতা-9 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রচয়ায 

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

রচয়ায াতরওয়ারা  মুনবং রচয়ায 0 ০ 8 রচয়ায ০0০০8 

রচয়ায মুনবং রচয়ায 0 ০ 9 রচয়ায ০0০০9 

রচয়ায াতরওয়ারা  ষ্টীদরয রচয়ায 0 ০ 10 রচয়ায ০0০০10 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০ 11 রচয়ায ০0০০11 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 12 রচয়ায ০0০০12 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 13 রচয়ায ০0০০13 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 14 রচয়ায ০0০০14 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 15 রচয়ায ০0০০15 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 16 রচয়ায ০0০০16 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 17 রচয়ায ০0০০17 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 18 রচয়ায ০0০০18 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 19 রচয়ায ০0০০19 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 20 রচয়ায ০0০০20 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 21 রচয়ায ০0০০21 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 22 রচয়ায ০0০০22 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 23 রচয়ায ০0০০23 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 24 রচয়ায ০0০০24 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 25 রচয়ায ০0০০25 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 26 রচয়ায ০0০০26 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 27 রচয়ায ০0০০27 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 28 রচয়ায ০0০০28 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 29 রচয়ায ০0০০29 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 30 রচয়ায ০0০০30 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 31 রচয়ায ০0০০31 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 32 রচয়ায ০0০০32 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 33 রচয়ায ০0০০33 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায ররাায 0 ০ 34 রচয়ায ০0০০34 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 35 রচয়ায ০0০০35 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 36 রচয়ায ০0০০36 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 37 রচয়ায ০0০০37 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 38 রচয়ায ০0০০38 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 39 রচয়ায ০0০০39 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 40 রচয়ায ০0০০40 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 41 রচয়ায ০0০০41 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 42 রচয়ায ০0০০42 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 43 রচয়ায ০0০০43 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 44 রচয়ায ০0০০44 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 45 রচয়ায ০0০০45 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 46 রচয়ায ০0০০46 



  

াতা-10 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 47 রচয়ায ০0০০47 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 48 রচয়ায ০0০০48 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 49 রচয়ায ০0০০49 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 50 রচয়ায ০0০০50 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 51 রচয়ায ০0০০51 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 52 রচয়ায ০0০০52 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 53 রচয়ায ০0০০53 

রচয়ায াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০ 54 রচয়ায ০0০০54 

রচয়ায  াদঠয রচয়ায 0 ০ 55 রচয়ায ০0০০55 

রচয়ায  াদঠয রচয়ায 0 ০ 56 রচয়ায ০0০০56 

রচয়ায  াদঠয রচয়ায 0 ০ 57 রচয়ায ০0০০57 

রচয়ায  াদঠয রচয়ায 0 ০ 58 রচয়ায ০0০০58 

রচয়ায  াদঠয রচয়ায 0 ০ 59 রচয়ায ০0০০59 

রচয়ায  াদঠয রচয়ায 0 ০ 60 রচয়ায ০0০০60 

রচয়ায  াদঠয রচয়ায 0 ০ 61 রচয়ায ০0০০61 

রচয়ায  াদঠয রচয়ায 0 ০ 62 রচয়ায ০0০০62 

রচয়ায  াদঠয রচয়ায 0 ০ 63 রচয়ায ০0০০63 

রচয়ায  াদঠয রচয়ায 0 ০ 64 রচয়ায ০0০০64 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০ 65 রচয়ায ০0০০65 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০ 66 রচয়ায ০0০০66 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০ 67 রচয়ায ০0০০67 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০ 68 রচয়ায ০0০০68 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০ 69 রচয়ায ০0০০69 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০ 70 রচয়ায ০0০০70 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০ 71 রচয়ায ০0০০71 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০ 72 রচয়ায ০0০০72 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০ 73 রচয়ায ০0০০73 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০ 74 রচয়ায ০0০০74 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০ 75 রচয়ায ০0০০75 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০ 76 রচয়ায ০0০০76 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 77 রচয়ায ০0০০77 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 78 রচয়ায ০0০০78 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 79 রচয়ায ০0০০79 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 80 রচয়ায ০0০০80 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 81 রচয়ায ০0০০81 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 82 রচয়ায ০0০০82 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 83 রচয়ায ০0০০83 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 84 রচয়ায ০0০০84 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 85 রচয়ায ০0০০85 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 86 রচয়ায ০0০০86 



  

াতা-11 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 87 রচয়ায ০0০০87 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 88 রচয়ায ০0০০88 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 89 রচয়ায ০0০০89 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 90 রচয়ায ০0০০90 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 91 রচয়ায ০0০০91 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 92 রচয়ায ০0০০92 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 93 রচয়ায ০0০০93 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 94 রচয়ায ০0০০94 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 95 রচয়ায ০0০০95 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 96 রচয়ায ০0০০96 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 97 রচয়ায ০0০০97 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 98 রচয়ায ০0০০98 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 99 রচয়ায ০0০০99 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 100 রচয়ায ০0০০100 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 101 রচয়ায ০0০০101 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 102 রচয়ায ০0০০102 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 103 রচয়ায ০0০০103 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 104 রচয়ায ০0০০104 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 105 রচয়ায ০0০০105 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 106 রচয়ায ০0০০106 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 107 রচয়ায ০0০০107 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 108 রচয়ায ০0০০108 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 109 রচয়ায ০0০০109 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 110 রচয়ায ০0০০110 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 111 রচয়ায ০0০০111 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 112 রচয়ায ০0০০112 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 113 রচয়ায ০0০০113 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 114 রচয়ায ০0০০114 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 115 রচয়ায ০0০০115 

রচয়ায াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০ 116 রচয়ায ০0০০116 

রচয়ায াতানফীন রচয়ায  াদঠয 0 ০ 117 রচয়ায ০0০০117 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০ 118 রচয়ায ০0০০118 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০ 119 রচয়ায ০0০০119 

রচয়ায াতানফীন রচয়ায ররাা ও  াঠ 0 ০ 120 রচয়ায ০0০০120 

রচয়ায াতানফীন রচয়ায ররাা ও  াঠ 0 ০ 121 রচয়ায ০0০০121 

রচয়ায াতানফীন রচয়ায ররাা ও  াঠ 0 ০ 122 রচয়ায ০0০০122 

রচয়ায রচয়ায াতরনফীন  াদঠয 0 ০ 123 রচয়ায ০0০০123 

রচয়ায রচয়ায াতরনফীন  াদঠয 0 ০ 124 রচয়ায ০0০০124 

রচয়ায রচয়ায াতরনফীন  াদঠয 0 ০ 125 রচয়ায ০0০০125 

 



  

াতা-12 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: পযান 

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

পযান ননরং পযান 0 ০ 145 পযান ০0০০145 

পযান ননরং পযান 0 ০ 146 পযান ০0০০146 

পযান ননরং পযান 0 ০ 147 পযান ০0০০147 

পযান ননরং পযান 0 ০ 148 পযান ০0০০148 

পযান ননরং পযান 0 ০ 149 পযান ০0০০149 

পযান ননরং পযান 0 ০ 150 পযান ০0০০150 

পযান ননরং পযান 0 ০ 151 পযান ০0০০151 

পযান ননরং পযান 0 ০ 152 পযান ০0০০152 

পযান ননরং পযান 0 ০ 153 পযান ০0০০153 

পযান ননরং পযান 0 ০ 154 পযান ০0০০154 

পযান ননরং পযান 0 ০ 155 পযান ০0০০155 

পযান ননরং পযান 0 ০ 156 পযান ০0০০156 

পযান ননরং পযান 0 ০ 157 পযান ০0০০157 

পযান ননরং পযান 0 ০ 158 পযান ০0০০158 

পযান ননরং পযান 0 ০ 159 পযান ০0০০159 

পযান ননরং পযান 0 ০ 160 পযান ০0০০160 

পযান ননরং পযান 0 ০ 161 পযান ০0০০161 

পযান ননরং পযান 0 ০ 162 পযান ০0০০162 

পযান ননরং পযান 0 ০ 163 পযান ০0০০163 

পযান ননরং পযান 0 ০ 164 পযান ০0০০164 

 

 

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

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

 যাদভযা  যাদভযা SAMSUNG 5X12.2 MEGA PIXEL 0 ০ 3  যাদভযা ০0০০3 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায াদা  াদরা 0 ০ 144 নপ্রন্টায ০0০০144 

পদটাষ্টযাট রভনন পদটা নয়ায TOSIBA-227 0 ০ 165 পদটা ন ০0০০165 

রভনন ওজন ভাায মন্ত্র SUPER MEGA 0 ০ 169 রভনন ০0০০169 

স্ক্যানায রভনন স্ক্যানায 0 ০ 170 স্ক্যান ০0০০170 

 

 

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 রডস্ক্ট  নম্পঈটায 0 ০ 4  ভ ০0০০4 

 নম্পঈটায ল্যাট DELL 0 ০ 5  ভ ০0০০5 

 নম্পঈটায রভাদডভ গ্রাভীণদপান 0 ০ 6  ভ ০0০০6 

 

 



  

াতা-13 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

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

র্ভনভ নপ রেদাাড়া আঈননয়ন র্ভনভ নপ। টিনদড 1 1960 1 আঈর্ভ ০11960০1 

ব্যাং  ফাংরাদদ কৃনল ব্যাং । রেদাাড়া ফাজায াো 1 2005 5 ব্যাং  ০12005০5 

এনতভ োনা জারারপুয এনতভোনা 6 1991 90 এো ০61991০90 

রাস্ট নপ যঘুনাথপুয রাষ্ট নপ ( টাংযাভাযী ) 6 1990 92 রা ০61990০92 

স্বাস্থয র ন্দ্র  নভঈননটি নক্লনন  9 2002 135   ০92002০135 

 

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

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

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রেদাাড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি 1 1969 3 প্রানফ ০11969০3 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রেদাাড়া ঈিযাড়া রফঘয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি টানর বফন, রুভ ৫ টি 1 2008 4 প্রানফ ০12008০4 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নদনঘয াড় য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৬ টি 2 1973 18 প্রানফ ০21973০18 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফন্তপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 2 1990 19 প্রানফ ০21990০19 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ৪৬ নং গারদা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি 3 1958 33 প্রানফ ০31958০33 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় গারদা দনক্ষন াড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 3 1987 34 প্রানফ ০31987০34 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় গারদা যদায াড়া প্রা  প্রাথনভ  নফদ্যারয় 3 0 35 প্রানফ ০30০35 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় গারদা ঈ অনুষ্ঠানন  প্রাথনভ  নফদ্যারয় 3 0 36 প্রানফ ০30০36 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভড়নঞ্চ য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 4 1990 56 প্রানফ ০41990০56 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ৪৩ নং ররাঞ্চী কৃলনফাটী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৪ টি 5 1935 71 প্রানফ ০51935০71 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ৩১ নং জারারপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 1973 93 প্রানফ ০61973০93 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নশু নক্ষা র ন্দ্র 6 2005 94 প্রানফ ০62005০94 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাসুদ াঠি য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 7 1927 109 প্রানফ ০71927০109 

প্রাথনভ  নফদ্যারয়  দভফানড়য়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 7 1958 110 প্রানফ ০71958০110 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রমাগীদার পূফ যাড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 8 1990 120 প্রানফ ০81990০120 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রমাগীদার ভাঝাড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 8 1991 121 প্রানফ ০81991০121 

 

 

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

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

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় রেদাাড়া েী ভঙ্গর মুেী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ৩টি, ১ তরা বফন ১ টি 1 1965 6 ভানফ ০11965০6 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় রজা া নদনঘয াড় ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ টি 2 1985 20 ভানফ ০21985০20 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় গারদা ভড়নঞ্চ ফানর া ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 3 1994 38 ভানফ ০31994০38 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় গারদা ভড়নঞ্চ ননভরনী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 4 1987 57 ভানফ ০41987০57 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ররাঞ্চী কৃলনফাটী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ টি ও নফনল্ডং ১ টি। রুভ ১২ টি 5 1965 72 ভানফ ০51965০72 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ররাঞ্চী কৃলনফাটী ফানর া নফদ্যারয়। টিনদড বফন ২ টি, রুভ ১২ টি 5 1984 73 ভানফ ০51984০73 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় জারারপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 6 1996 96 ভানফ ০61996০96 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় চাদপুয ভানঝয়ারী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ১ টি টিনদড বফন, ১ টি নফনল্ডং। রুভ ১৬ টি 8 1994 122 ভানফ ০81994০122 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়  ানপুয অম্মদ অরী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ টি ও নফনল্ডং ২ টি। রভাট রুভ ১৬ টি 9 1978 136 ভানফ ০91978০136 

 



  

াতা-14 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

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

 দরজ রেদাাড়া ভাতৃবালা ভানফদ্যারয়। টিনদড বফন, রুভ ৬টি 1 2007 2  দরজ ০12007০2 

 দরজ জারারপুয বুজ েী ভানফদ্যারয় 6 2013 91  দরজ ০62013০91 

 

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

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

ভাদ্রাা রেদাাড়া গাজ্জারীয়া পানমর ভাদ্রাা। ৩ তরা বফন ১ টি, ১ তরা বফন ১ টি 1 1954 7 ভাদ্রাা ০11954০7 

ভাদ্রাা নদনঘয াড় ানপনজয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি 2 1993 21 ভাদ্রাা ০21993০21 

ভাদ্রাা নদনঘয াড় ভনরা দানের ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি 2 2000 22 ভাদ্রাা ০22000০22 

ভাদ্রাা গারদা ফাবু াড়া ভাদ্রাা 3 1981 39 ভাদ্রাা ০31981০39 

ভাদ্রাা গারদা ভানন তরা দানের ভাদ্রাা 3 1995 40 ভাদ্রাা ০31995০40 

ভাদ্রাা গারদা ানপনজয়া ভাদ্রাা 3 2000 41 ভাদ্রাা ০32000০41 

ভাদ্রাা গারদা দানের  ভাদ্রাা 3 0 42 ভাদ্রাা ০30০42 

ভাদ্রাা ররাঞ্চী কৃলনফাটী ফানর া দানের ভাদ্রাা। টিনদড বফন ৩ টি, রুভ ১৪ টি 5 1990 74 ভাদ্রাা ০51990০74 

ভাদ্রাা ররাঞ্চী াদপনজয়া ভাদ্রাা 5 0 75 ভাদ্রাা ০50০75 

ভাদ্রাা জারারপুয আানপয়া াদপনজয় ভাদ্রাা 6 1991 97 ভাদ্রাা ০61991০97 

ভাদ্রাা  দভফানড়য়া অনরয়া দানের ভাদ্রাা 7 1958 112 ভাদ্রাা ০71958০112 

ভাদ্রাা রগাযীফপুয চাদপুয দানের ভাদ্রাা। বফন ২ টি 8 1959 123 ভাদ্রাা ০81959০123 

এনতভ োনা  ানপুয ীয ফানড় এনতভোনা 9 0 134 এো ০90০134 

ভাদ্রাা  ানপুয ঈিয াড়া াদপজোনা 9 1988 137 ভাদ্রাা ০91988০137 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয় (ভনজদ) 

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

ভনজদ রেদাাড়া োঁ জাদভ ভনজদ 1 1956 9 ভনজদ ০11956০9 

ভনজদ োন  া জাদভ ভনজদ। টিনদড 1 1967 10 ভনজদ ০11967০10 

ভনজদ রেদাাড়া পানমর ভাদ্রা ভনজদ 1 1978 11 ভনজদ ০11978০11 

ভনজদ রেদাাড়া ঈিয াড়া জাদভ ভনজদ 1 1982 12 ভনজদ ০11982০12 

ভনজদ যদায াড়া জাদভ ভনজদ 1 1990 13 ভনজদ ০11990০13 

ভনজদ রেদাাড়া ফাজায জাদভ ভনজদ 1 1990 14 ভনজদ ০11990০14 

ভনজদ রভাড়র াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 1 2000 15 ভনজদ ০12000০15 

ভনজদ দনক্ষন াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 1 2008 16 ভনজদ ০12008০16 

ভনজদ নদনঘয াড় ভাদঝয াড় জাদভ ভনজদ 2 1940 24 ভনজদ ০21940০24 

ভনজদ নদনঘয াড় পূফ য াড়া জাদভ ভনজদ 2 2002 25 ভনজদ ০22002০25 

ভনজদ নদনঘয াড় নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 2 2013 26 ভনজদ ০22013০26 



  

াতা-15 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

ভনজদ গারদা ঈিয াড়া জাদভ ভনজদ 3 1951 44 ভনজদ ০31951০44 

ভনজদ গারদা যদায াড়া জাদভ ভনজদ 3 1955 45 ভনজদ ০31955০45 

ভনজদ গারদা োর াড়া জাদভ ভনজদ 3 1973 46 ভনজদ ০31973০46 

ভনজদ গারদা দনক্ষন াড়া জাদভ ভনজদ 3 1977 47 ভনজদ ০31977০47 

ভনজদ গারদা ভাদঝয াড়া জাদভ ভনজদ 3 1985 48 ভনজদ ০31985০48 

ভনজদ গারদা তারতরা জাদভ ভনজদ 3 1987 49 ভনজদ ০31987০49 

ভনজদ গারদা নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 3 1993 50 ভনজদ ০31993০50 

ভনজদ গারদা রভাড়র াড়া জাদভ ভনজদ 3 2001 51 ভনজদ ০32001০51 

ভনজদ গারদা ভানন তরা জাদভ ভনজদ 3 0 52 ভনজদ ০30০52 

ভনজদ গারদা ঈিয াড়া জাদভ ভনজদ 3 0 53 ভনজদ ০30০53 

ভনজদ ভড়নঞ্চ দনক্ষন াড়া জাদভ ভনজদ 4 1958 59 ভনজদ ০41958০59 

ভনজদ ভড়নঞ্চ যদায াড়া জাদভ ভনজদ 4 1972 60 ভনজদ ০41972০60 

ভনজদ ভড়নঞ্চ ভাঝ াড়া জাদভ ভনজদ 4 1985 61 ভনজদ ০41985০61 

ভনজদ ভড়নঞ্চ ঈিয াড়া জাদভ ভনজদ 4 1992 62 ভনজদ ০41992০62 

ভনজদ ররাঞ্চী ফাজায জাদভ ভনজদ 5 1980 81 ভনজদ ০51980০81 

ভনজদ কৃষ্ণ ফাটি ভাদঝয াড়া জাদভ ভনজদ 5 0 82 ভনজদ ০50০82 

ভনজদ ররাঞ্চী যদায াড়া জাদভ ভনজদ 5 0 83 ভনজদ ০50০83 

ভনজদ ররাঞ্চী রভাড়র াড়া জাদভ ভনজদ 5 0 84 ভনজদ ০50০84 

ভনজদ ররাঞ্চী গাজী াড়া জাদভ ভনজদ 5 0 85 ভনজদ ০50০85 

ভনজদ যঘুনাথ ঈিয াড়া জাদভ ভনজদ 6 1960 101 ভনজদ ০61960০101 

ভনজদ জারারপুয দনক্ষন াড়া জাদভ ভনজদ 6 1963 102 ভনজদ ০61963০102 

ভনজদ জারারপুয ফাজায জাদভ ভনজদ 6 1991 103 ভনজদ ০61991০103 

ভনজদ যঘুনাথ দনক্ষন াড়া জাদভ ভনজদ 6 2007 104 ভনজদ ০62007০104 

ভনজদ ভাসুদ  াঠি নফশ্বা াড়া জাদভ ভনজদ 7 1960 113 ভনজদ ০71960০113 

ভনজদ  দভ ফানড়য়া নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 7 1960 114 ভনজদ ০71960০114 

ভনজদ  দভ ফানড়য়া পূফ য াড়া জাদভ ভনজদ 7 1981 115 ভনজদ ০71981০115 

ভনজদ ভাসুদ  াঠি ভাঝ াড়া জাদভ ভনজদ 7 1982 116 ভনজদ ০71982০116 

ভনজদ ভাসুদ  াঠি ঈিয াড়া জাদভ ভনজদ 7 1993 117 ভনজদ ০71993০117 

ভনজদ  দভফানড়য়া ভাদ্রাায াদ ভনজদ 7 2001 118 ভনজদ ০72001০118 

ভনজদ চাদপুয নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 8 1960 126 ভনজদ ০81960০126 

ভনজদ ভানঝয়ানী নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 8 1982 127 ভনজদ ০81982০127 

ভনজদ ভানঝয়ানী পূফ য াড়া জাদভ ভনজদ 8 1985 128 ভনজদ ০81985০128 

ভনজদ রমাগীদার নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 8 1988 129 ভনজদ ০81988০129 

ভনজদ চাদপুয ভাঝ াড়া জাদভ ভনজদ 8 2002 130 ভনজদ ০82002০130 

ভনজদ চাদপুয ফাজায জাদভ ভনজদ 8 2002 131 ভনজদ ০82002০131 

ভনজদ চাদপুয গাজী ফানড় জাদভ ভনজদ 8 2005 132 ভনজদ ০82005০132 

ভনজদ রমাগীদার পূফ য াড়া জাদভ ভনজদ 8 2006 133 ভনজদ ০82006০133 

ভনজদ  ানপুয ীয ফানড় জাদভ ভনজদ 9 1908 138 ভনজদ ০91908০138 

ভনজদ  ানপুয যদায াড়া জাদভ ভনজদ 9 1957 139 ভনজদ ০91957০139 

ভনজদ  ানপুয জদফদ অরী মুন্সী জাদভ ভনজদ 9 1968 140 ভনজদ ০91968০140 



  

াতা-16 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

ভনজদ  ানপুয ঈিয াড়া ফায়তুর ভামূয জাদভ ভনজদ 9 1995 141 ভনজদ ০91995০141 

ভনজদ  ানপুয রভদদয  ািা জাদভ ভনজদ 9 2003 142 ভনজদ ০92003০142 

ভনজদ  ানপুয োঁ াড়া জাদভ ভনজদ 9 2003 143 ভনজদ ০92003০143 

ভনজদ  ানপুয তারপুকুয  ািা জাদভ ভনজদ 9 2005 144 ভনজদ ০92005০144 

ভনজদ  ানপুয  াঠারতরা ফাজায জাদভ ভনজদ 9 2011 145 ভনজদ ০92011০145 

ভনজদ  ানপুয ভাদঝয াড়া জাদভ ভনজদ 9 0 146 ভনজদ ০90০146 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ইদগা ভয়দান 

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

ইদগা নদনঘয াড় ইদগা ভাঠ 2 1940 17 ইগা ০21940০17 

ইদগা গারদা ঈিয াড়া ইদগা 3 0 27 ইগা ০30০27 

ইদগা গারদা পূফ য াড়া ইদগা 3 0 28 ইগা ০30০28 

ইদগা ভানন তার ইদগা 3 0 29 ইগা ০30০29 

ইদগা গারদা তারতরা ইদগা 3 0 30 ইগা ০30০30 

ইদগা ভড়নঞ্চ ঈিয াড়া ইদগা 4 1976 54 ইগা ০41976০54 

ইদগা কৃষ্ণফাটী ইদগা 5 0 64 ইগা ০50০64 

ইদগা ররাঞ্চী নটার রভাড় ইদগা 5 0 65 ইগা ০50০65 

ইদগা ররাঞ্চী ভাদ্রাা ইদগা 5 0 66 ইগা ০50০66 

ইদগা যঘুনাথপুয ঈিয াড়া ইদগা ভাঠ 6 1967 87 ইগা ০61967০87 

ইদগা জারারপুয ফটতরা ইদগা ভয়দান 6 1991 88 ইগা ০61991০88 

ইদগা জারারপুয প্রাআভাযী ভাঠ ইদগা ভয়দান 6 2008 89 ইগা ০62008০89 

ইদগা ভাসুদ াঠি ইদগা ভয়দান 7 1960 106 ইগা ০71960০106 

ইদগা ভাসুদ াঠি ঈিয াড়া ইদগা ভয়দান 7 1997 107 ইগা ০71997০107 

ইদগা  দভফানড়য়া ইদগা 7 0 108 ইগা ০70০108 

ইদগা রগাযীফপুয চাঁদপুয ইদগা 8 2003 119 ইগা ০82003০119 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ভাজায/ ফযস্থান 

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

 ফযস্থান গারদা ঈিয াড়া  ফযস্থান 3 0 31  ফযস্থান ০30০31 

 ফযস্থান গারদা নিভ াড়া  ফযস্থান 3 0 32  ফযস্থান ০30০32 

 ফযস্থান ভড়নঞ্চ ঈিয াড়া  ফযস্থান 4 0 55  ফযস্থান ০40০55 

 ফযস্থান ররাঞ্চী যাদদ এয ফানড়  ফযস্থান 5 0 67  ফযস্থান ০50০67 

 ফযস্থান কৃষ্ণফাটি রগারাদভয ফানড়য াভদন  ফযস্থান 5 0 68  ফযস্থান ০50০68 

 ফযস্থান ররাঞ্চী গাজীাড়া  ফযস্থান 5 0 69  ফযস্থান ০50০69 

 ফযস্থান ররাঞ্চী রভম্বাদযয ফানড়য াদ  ফযস্থান 5 0 70  ফযস্থান ০50০70 

 



  

াতা-17 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয় (ভনিয) 

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

ভনিয রেদাাড়া ফাফা তফদ্যনাথ ধাভ ভনিয 1 1785 8 ভনিয ০11785০8 

ভনিয নদনঘয াড়  ারী ভনিয 2 1948 23 ভনিয ০21948০23 

ভনিয গারদা নিভ াড়া  ারী ভনিয 3 2011 43 ভনিয ০32011০43 

ভনিয ভড়নঞ্চ ঈিয াড়া  ারী ভনিয 4 1972 58 ভনিয ০41972০58 

ভনিয কৃষ্ণফাটি যাধা রগানফি রফা অশ্রভ 5 0 76 ভনিয ০50০76 

ভনিয কৃষ্ণফাটি যাধা রগানফি ভনিয 5 0 77 ভনিয ০50০77 

ভনিয কৃষ্ণফাটি দূগ যা পূজা ভনিয 5 0 78 ভনিয ০50০78 

ভনিয ররাঞ্চী ফাজায াফ যজনীন ভনিয 5 0 79 ভনিয ০50০79 

ভনিয ররাঞ্চী ার াড়া  ারী ভনিয 5 0 80 ভনিয ০50০80 

ভনিয যঘুনাথপুয অভাফাত-তরা ভনিয 6 1995 98 ভনিয ০61995০98 

ভনিয যঘুনাথপুয যাধা কৃষ্ণ ভনিয 6 2000 99 ভনিয ০62000০99 

ভনিয জারারপুয নফ ভনিয 6 2005 100 ভনিয ০62005০100 

ভনিয চাদপুয দূগ যা ভনিয 8 1996 124 ভনিয ০81996০124 

ভনিয ভানঝয়ারী  ারী ভনিয 8 2004 125 ভনিয ০82004০125 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: শ্মান 

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

শ্মানঘাট রগানযফ পুয শ্মান 5 0 86 শ্মান ০50০86 

শ্মানঘাট গযীফপুয শ্মান ঘাট 6 1900 105 শ্মান ০61900০105 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: াট/ফাজায/ভাদ যট 

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

ভাদ যট গারদা ফাজায 3 0 37 ভা  ০30০37 

ভাদ যট জারারপুয ফাজায 6 1900 95 ভা  ০61900০95 

ভাদ যট ট্াংযাভাযী ফাজায 7 1958 111 ভা  ০71958০111 

 

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 ভনয়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2001 1 গন ০12001০1 

গবীয নরকূ াআস্কুর রেদাাড়ায় ১ টি গবীয নরকূ 1 2007 2 গন ০12007০2 

গবীয নরকূ রেদাাড়া ফনদনাথতরায় ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 3 গন ০12012০3 

গবীয নরকূ ভ বুর রেদাাড়া ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 4 গন ০12012০4 

গবীয নরকূ ানফবুয রবারায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2011 5 গন ০12011০5 



  

াতা-18 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

গবীয নরকূ ভধু ঠাকুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2013 6 গন ০12013০6 

গবীয নরকূ াআদ রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2013 7 গন ০12013০7 

গবীয নরকূ জুলু রেদাাড়ায় ১ টি গবীয নরকূ 1 2001 8 গন ০12001০8 

গবীয নরকূ াভসুনদ্দদনয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 1 2009 9 গন ০12009০9 

গবীয নরকূ রো ায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2002 10 গন ০12002০10 

গবীয নরকূ পুনর পাঁড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2005 11 গন ০12005০11 

গবীয নরকূ রেদাাড়া াধদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 12 গন ০12012০12 

গবীয নরকূ দপাদায নপকুদযয ফানড় নদনঘয াদড় ১ টি গবীয নরকূ 2 2010 14 গন ০22010০14 

গবীয নরকূ ডাঃ  নপলুদ্দীদনয ফানড় নদনঘয াদড় ১ টি গবীয নরকূ 2 2010 15 গন ০22010০15 

গবীয নরকূ অনজজ যদাদযয ফানড় নদনঘয াদড় ১ টি গবীয নরকূ 2 1978 16 গন ০21978০16 

গবীয নরকূ ফন্তপুয ননায রভাড়দরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 17 গন ০22012০17 

গবীয নরকূ নদনঘয াড় য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 2 2005 18 গন ০22005০18 

গবীয নরকূ ৩ নং ওয়াদড য ২৫০ টি গবীয নরকূ অদছ 3 0 27 গন ০30০27 

গবীয নরকূ গারদা দনক্ষন াড়া জাদভ ভনজদদয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 3 2008 28 গন ০32008০28 

গবীয নরকূ গারদা নিভ াড়া  ারী ভনিদযয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 29 গন ০32011০29 

গবীয নরকূ গারদা দরভাদনয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 30 গন ০32012০30 

গবীয নরকূ গারদা যজদফয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 3 2003 31 গন ০32003০31 

গবীয নরকূ ৪ নং ওয়াদড য রভাট ২৫০ টি গবীয নরকূ অদছ 4 0 34 গন ০40০34 

গবীয নরকূ েদড়ঞ্চী জারাদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2009 35 গন ০42009০35 

গবীয নরকূ েদড়ঞ্চী ঈিয াড়া ইদ্গাদয াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2006 36 গন ০42006০36 

গবীয নরকূ েদড়ঞ্চী নভনা রভাদড় ১ টি গবীয নরকূ 4 2011 37 গন ০42011০37 

গবীয নরকূ কৃষ্ণফাটি দা  ভনে  এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2011 40 গন ০52011০40 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড য ৫০০ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0 41 গন ০50০41 

গবীয নরকূ কৃষ্ণফাটি যায়াদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2009 42 গন ০52009০42 

গবীয নরকূ কৃষ্ণফাটি রগানফদিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2008 43 গন ০52008০43 

গবীয নরকূ কৃষ্ণফাটি দ্যরাদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2010 44 গন ০52010০44 

গবীয নরকূ কৃষ্ণফাটি জদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 0 45 গন ০50০45 

গবীয নরকূ ররাঞ্চী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ২ টি গবীয নরকূ 5 2001 46 গন ০52001০46 

গবীয নরকূ ররাঞ্চী ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 5 2001 47 গন ০52001০47 

গবীয নরকূ ররাঞ্চী এযাদ াদফ  রভম্বদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2005 48 গন ০52005০48 

গবীয নরকূ ররাঞ্চী রভাস্তপা এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2005 49 গন ০52005০49 

গবীয নরকূ ররাঞ্চী ঞ্চয় ভাষ্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2004 50 গন ০52004০50 

গবীয নরকূ ররাঞ্চী অনজফদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2004 51 গন ০52004০51 

গবীয নরকূ ররাঞ্চী অব্দুর অনরভ নজন্না এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2010 52 গন ০52010০52 

গবীয নরকূ ররাঞ্চী দজত এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2013 53 গন ০52013০53 

গবীয নরকূ ররাঞ্চী নযদ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2009 54 গন ০52009০54 

গবীয নরকূ ররাঞ্চী াভাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2007 55 গন ০52007০55 

গবীয নরকূ ররাঞ্চী ানপজুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2012 56 গন ০52012০56 

গবীয নরকূ ৬ নং ওয়াদড য ৫০ টি গবীয নরকূ অদছ 6 0 58 গন ০60০58 

গবীয নরকূ যঘুনাথ ভদনায়াযা ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2012 59 গন ০62012০59 



  

াতা-19 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

গবীয নরকূ জারারপুয মুনসুয রভম্বয এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2010 60 গন ০62010০60 

গবীয নরকূ জারারপুয নফাফ অরীয  ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2011 61 গন ০62011০61 

গবীয নরকূ রঘাাড়া সুননর রঘাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2009 62 গন ০62009০62 

গবীয নরকূ গনযফপুয অাদ এয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 6 2008 63 গন ০62008০63 

গবীয নরকূ যঘুনাথপুয অবু তাদয এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2010 64 গন ০62010০64 

গবীয নরকূ যঘুনাথপুয নননের এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2010 65 গন ০62010০65 

গবীয নরকূ যঘুনাথপুয নচত্র ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 6 2010 66 গন ০62010০66 

গবীয নরকূ ভাসুদ াটি আঈছুফ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013 70 গন ০72013০70 

গবীয নরকূ ভাসুদ াটি তনদ্যর এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013 71 গন ০72013০71 

গবীয নরকূ  দভফানড়য়া ভাযযপ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2003 72 গন ০72003০72 

গবীয নরকূ চাদপুয গ্রাদভ প্রায় ৩৭ টি গবীয নরকূ অদছ 8 0 74 গন ০80০74 

গবীয নরকূ রমাগীদার গ্রাদভ প্রায় ১২ টি গবীয নরকূ অদছ 8 0 75 গন ০80০75 

গবীয নরকূ ভানঝয়ারীত গ্রাদভ প্রায় ১৫ টি গবীয নরকূ অদছ 8 0 76 গন ০80০76 

গবীয নরকূ ভানঝয়ারী কুভাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 1990 77 গন ০81990০77 

গবীয নরকূ ভানঝয়ারী অনতয়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 1990 78 গন ০81990০78 

গবীয নরকূ ভানঝয়ারী গননয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 1998 79 গন ০81998০79 

গবীয নরকূ রমাগীদার অছয অরীয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 8 1992 80 গন ০81992০80 

গবীয নরকূ চাদপুয তাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2001 81 গন ০82001০81 

গবীয নরকূ চাদপুয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 8 2001 82 গন ০82001০82 

গবীয নরকূ চাদপুয রভাজাাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 1992 83 গন ০81992০83 

গবীয নরকূ চাদপুয তাদদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 1995 84 গন ০81995০84 

গবীয নরকূ ভানয়ারী যীদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2001 85 গন ০82001০85 

গবীয নরকূ ভানয়ারী ভাননদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2001 86 গন ০82001০86 

গবীয নরকূ রমাগীদার অযাদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 1990 87 গন ০81990০87 

গবীয নরকূ  ানভপুয গ্রাদভ প্রায় ৩৩৭ টি গবীয নরকূ অদছ 9 0 89 গন ০90০89 

গবীয নরকূ  ানভপুয জাপদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 1998 90 গন ০91998০90 

গবীয নরকূ  ানভপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 9 1985 91 গন ০91985০91 

গবীয নরকূ  ানভপুয নপয়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 1998 92 গন ০91998০92 

গবীয নরকূ  ানভপুয নক্লননদ য াদ ১ টি গবীয নরকূ 9 2003 93 গন ০92003০93 

গবীয নরকূ  ানভপুয ভনতয়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 1990 94 গন ০91990০94 

গবীয নরকূ  ানভপুয যনফদিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2002 95 গন ০92002০95 

গবীয নরকূ  ানভপুয  াঠারতরা ফাজাদয ১ টি গবীয নরকূ 9 1997 96 গন ০91997০96 

গবীয নরকূ  ানভপুয অভজাদ োঁ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 1997 97 গন ০91997০97 

গবীয নরকূ  ানভপুয ফদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2001 98 গন ০92001০98 

গবীয নরকূ  ানভপুয জদফদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 1994 99 গন ০91994০99 

গবীয নরকূ  ানভপুয নভজানুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 1994 100 গন ০91994০100 

গবীয নরকূ  ানভপুয অনজফাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 1993 101 গন ০91993০101 

গবীয নরকূ  ানভপুয আায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 1998 102 গন ০91998০102 

গবীয নরকূ  ানভপুয জাভাদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2002 103 গন ০92002০103 

গবীয নরকূ  ানভপুয আভদাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2002 104 গন ০92002০104 

 



  

াতা-20 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
 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 ারাযা ননতাআ এয ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 1 1998 13 দর ০11998০13 

স্যাননটাযী ল্যানিন াাবুদ্দীদনয ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2012 19 দর ০22012০19 

স্যাননটাযী ল্যানিন অবুদরয ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2007 20 দর ০22007০20 

স্যাননটাযী ল্যানিন তুযাদয ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2007 21 দর ০22007০21 

স্যাননটাযী ল্যানিন অ ফয রদেয ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2006 22 দর ০22006০22 

স্যাননটাযী ল্যানিন নজয়ায ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2006 23 দর ০22006০23 

স্যাননটাযী ল্যানিন অব্দুো নদনঘয াদড় ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2007 24 দর ০22007০24 

স্যাননটাযী ল্যানিন মুনজফয দপাদায ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2007 25 দর ০22007০25 

স্যাননটাযী ল্যানিন নদনঘয াড় ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2009 26 দর ০22009০26 

স্যাননটাযী ল্যানিন গারদা অব্দুর াদদভয ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 3 2012 32 দর ০32012০32 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৩ নং ওয়াদড য রভাট ৩০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 3 0 33 দর ০30০33 

স্যাননটাযী ল্যানিন েদড়ঞ্চী যদায াড়া ত দফয ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2012 38 দর ০42012০38 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ নং ওয়াদড য রভাট ৩৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 4 0 39 দর ০40০39 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওয়াদড য রভাট ১০০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 5 0 57 দর ০50০57 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওয়াদড য ২২০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 6 0 69 দর ০60০69 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৩ টি গ্রাদভ প্রায় ১২০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 0 88 দর ০80০88 

স্যাননটাযী ল্যানিন  ানভপুয গ্রাদভ প্রায় ৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 9 0 105 দর ০90০105 

 

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

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

পুকুয ৬ নং ওয়াদড য ২ টি য াযী পুকুয অদছ 6 0 67 পুকুয ০60০67 

পুকুয ৬ নং ওয়াদড য ১০ টি ফড় পুকুয অদছ 6 0 68 পুকুয ০60০68 

পুকুয ৭ নং ওয়াদড য ৪ টি ফড় পুকুয অদছ 7 0 73 পুকুয ০70০73 

 

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 ফটতরা রযাড 1 1910 6 ফটতরা যনতা ভাযা ০11910০6 

ভাটিয যাস্তা  ানাপুকুয রযাড 1 1920 7 মুনফদনয ফানড়  ানাপুকুয ভাযা ০11920০7 

ভাটিয যাস্তা ারাড়া রযাড 1 1925 8 রভআন রযাড েনড়ঞ্চা ভাযা ০11925০8 

ভাটিয যাস্তা াড়া রযাড 1 1926 9 রেদাাড়া ফাজায ফন্তপুয ভাযা ০11926০9 

ভাটিয যাস্তা ফাওড় রযাড 1 1926 10 ভধু ঠাকুদযয ফানড় ফাওড় ভাযা ০11926০10 

ভাটিয যাস্তা নভর রযাড 1 1932 11 আব্রানদভয নভর গারদা ভাযা ০11932০11 

ভাটিয যাস্তা জাভতরা রযাড 1 0 12 জাভতরা রযাড অরীয ফানড় ভাযা ০10০12 

ভাটিয যাস্তা ঠাকুয াড়া রযাড 1 0 13 নুদযয ফানড়  াদদভয ফানড় ভাযা ০10০13 

ভাটিয যাস্তা গারদা ঈিয াড়া যাস্তা 1 0 14 আ যামুদরয ফানড় রাদদনয ফানড় ভাযা ০10০14 

ভাটিয যাস্তা গারদা রতদর াড়া যাস্তা 1 0 15 যনফঈদরয ফানড় েদয়দযয ফানড় ভাযা ০10০15 

ভাটিয যাস্তা গারদা ঈিয াড়া যাস্তা 1 0 16 রযয়াদঙ্গয ফানড় রগাাদরয ফানড় ভাযা ০10০16 

ভাটিয যাস্তা গারদা ফাজায যাস্তা 1 0 17  াদভ রভম্বদযয ফানড় গারদা ভাযা ০10০17 



  

াতা-21 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

ভাটিয যাস্তা ভানন তরা রযাড 2 1926 21 জাভতরা ভানন তরা ভাযা ০21926০21 

ভাটিয যাস্তা ভাদ্রাা রযাড 2 1926 22 জাভতরা ভাদ্রাা ভাযা ০21926০22 

ভাটিয যাস্তা প্রাআভাযী স্কুর রযাড 2 1927 23 ফন্তপুয ভানন তরা ভাযা ০21927০23 

ভাটিয যাস্তা তারতরা রযাড 2 1932 24 তারতরা এযাদ রভাড় ভাযা ০21932০24 

ভাটিয যাস্তা রে াড়া রযাড 2 0 25 জাভতরা রোড়া ভাযা ০20০25 

ভাটিয যাস্তা গারদা দনক্ষণ াড়া ভাদঠয যাস্তা 3 0 32 গারদা তারতরা রভাড় গারদা জদভ রভাড়দরয ফানড় ভাযা ০30০32 

ভাটিয যাস্তা ানয়ায নফর যাস্তা 3 0 33 রতাতরা জানায ফানড় ানুয়ায নফর ভাযা ০30০33 

ভাটিয যাস্তা গারদা নফদরয যাস্তা 3 0 34 াাজাান ডাক্তাদযয ফানড় ানুয়ায  নফর ভাযা ০30০34 

ভাটিয যাস্তা ররাঞ্চী ফাজায যাস্তা 3 0 35 জদভ রভাড়দরয ফানড় নদত ররাঞ্চী ফাজায ভাযা ০30০35 

ভাটিয যাস্তা ররাঞ্চী ফাজায যাস্তা 3 0 36 ররাঞ্চী ফাজায যাস্তা ভনঙ্গয়াদযদয ফানড় ভাযা ০30০36 

ভাটিয যাস্তা গারদা দনক্ষণ াড়া যাস্তা 3 0 37 ভানন তার রযাড আ যামুদরয ফানড় ভাযা ০30০37 

ভাটিয যাস্তা গারদা দনক্ষণ াড়া যাস্তা 3 0 38  াওাদযয ফানড় কুন্ডুযাদভয ফানড় ভাযা ০30০38 

ভাটিয যাস্তা গারদা দনক্ষণ াড়া যাস্তা 3 0 39 গারদা রাদদনয ফানড় েদয়দযয ফানড় ভাযা ০30০39 

ভাটিয যাস্তা গারদা ঈিয াড়া যাস্তা 3 0 40 নঝনরয োর রাদদনয ফানড় ভাযা ০30০40 

ভাটিয যাস্তা গারদা ঈিয াড়া ভাদঠয  যাস্তা 3 0 41 তারতরা রভাড় ানপ নভনিয ফানড় ভাযা ০30০41 

ভাটিয যাস্তা েড়নঞ্চ ঈিয াড়া যাস্তা 4 0 48 রগাকুদরয ফানড় নদ্যদরয ফানড় ভাযা ০40০48 

ভাটিয যাস্তা  াদ য ফটতরা যাস্তা 4 0 49 নদ্যদরয ফানড় ম যন্ত  াদ য ফটতরা ভাযা ০40০49 

ভাটিয যাস্তা ভড়নঞ্চ পন য াড়া যাস্তা 4 0 50 নফোদরয ফানড় ভাওরান ভনজফদযয ফানড় ভাযা ০40০50 

ভাটিয যাস্তা ভড়নঞ্চ পন য াড়া যাস্তা 4 0 51 নফোদরয ফানড় রভাফাদদযয ফানড় ভাযা ০40০51 

ভাটিয যাস্তা েড়নঞ্চ যদায াড়া যাস্তা 4 0 52 ফয দতয ফানড় নজয়ারুদরয ফানড় ভাযা ০40০52 

ভাটিয যাস্তা েড়নঞ্চ দপাদায ফানড় যাস্তা 4 0 53 ব্রীজ যভাদনয ফানড় ভাযা ০40০53 

ভাটিয যাস্তা েড়নঞ্চ যদায াড়া যাস্তা 4 0 54 নপদ য ফানড় অপাদযয ফানড় ভাযা ০40০54 

ভাটিয যাস্তা েড়নঞ্চ যদায াড়া যাস্তা 4 0 55 সুযদতয ফানড় াদতদভয ফানড় ভাযা ০40০55 

ভাটিয যাস্তা েড়নঞ্চ াদতদভয ফানড়য যাস্তা 4 0 56 অননছুদযয ফানড় তানযদ য ফানড় ভাযা ০40০56 

ভাটিয যাস্তা েড়নঞ্চ দনক্ষণ াড়া যাস্তা 4 0 57  াওাদযয ফানড় তানযদ য ফানড় ভাযা ০40০57 

ভাটিয যাস্তা েড়নঞ্চ গুরজায াড়া যাস্তা 4 0 58 লুৎপদযয ফানড় সুযদতয ফানড় ভাযা ০40০58 

ভাটিয যাস্তা েড়নঞ্চ নিভ াড়া যাস্তা 4 0 59 রতাপাদয়দরয ফানড় েয়ফাদযয ফানড় ভাযা ০40০59 

ভাটিয যাস্তা েড়নঞ্চ নিভ াড়া যাস্তা 4 0 60 গপাদযয ফানড় গপাদযয রদা ান ভাযা ০40০60 

ভাটিয যাস্তা েড়নঞ্চ পূফ য াড়া যাস্তা 4 0 61 রাদদনয ফানড় রোযদদদয ফানড় ভাযা ০40০61 

ভাটিয যাস্তা েড়নঞ্চ দনক্ষণ াড়া যাস্তা 4 0 62 অননদয ফানড় জাপদযয ফানড় ভাযা ০40০62 

ভাটিয যাস্তা  লুাড়ায যাস্তা 5 2013 70 রভাদভনায ফানড় নজরুদরয ফানড় ভাযা ০52013০70 

ভাটিয যাস্তা তযপদায াড়া যাস্তা 5 0 71 অযাদদয রদা ান নফশ্বনাদথয ফানড় ভাযা ০50০71 

ভাটিয যাস্তা কৃলনফাটি বাঙ্গা যাস্তা 5 0 72 ভনজদদয ফানড় চাদপুয স্কুর ভাযা ০50০72 

ভাটিয যাস্তা নযদ রভাড় যাস্তা 5 0 73 নযদদয ফানড় দ্যদ য ফানড় ভাযা ০50০73 

ভাটিয যাস্তা ররাঞ্চী রভাড়র াড়া 5 0 74 অনাদযয ফানড় জারারপুদযয ফাজায ভাযা ০50০74 

ভাটিয যাস্তা ররাঞ্চী বাঙ্গা যাস্তা 5 0 75 জাভতরায রভাড়  াওাদযয ফানড় ভাযা ০50০75 

ভাটিয যাস্তা কৃষ্ণফাটি যাস্তা 5 0 76 ন্তদলয ফান  ানপুয ভাঠ ভাযা ০50০76 

ভাটিয যাস্তা ট্াংযাভাযী রযাড 6 1972 84 জারারপুয ফাজায রভাতাদরফ ফানড় ভাযা ০61972০84 

ভাটিয যাস্তা রঘা াড়া রযাড 6 1975 85 দনক্ষন াড়া রযাড যনপদ য ফানড় ভাযা ০61975০85 

ভাটিয যাস্তা দনক্ষন াড়া রছাট রযাড 6 1975 86 নওদয ফানড় রঘা াড়া রযাড ভাযা ০61975০86 



  

াতা-22 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

ভাটিয যাস্তা যঘুনাথ পুয রযাড 6 1980 87 অনতয ফানড় রভাতাদরফ ফানড় ভাযা ০61980০87 

ভাটিয যাস্তা গযীফপুয রযাড 6 2003 88 ফড় রযাড রনরদভয ফানড় ভাযা ০62003০88 

ভাটিয যাস্তা দনক্ষন াড়া রযাড 6 0 89 নজরুদরয ফানড় যনপদ য ফানড় ভাযা ০60০89 

ভাটিয যাস্তা নিভ াড়া রযাড 6 0 90 জুয  ফয অজাদদয ফানড় ভাযা ০60০90 

ভাটিয যাস্তা জারারপুয ভধ্যাড়া রযাড 6 0 91     ভাযা ০60০91 

ভাটিয যাস্তা  ানয য াড়ায রযাড 7 1970 99 নযাজ ফানড় রথদ  রাদন ফানড় ম যন্ত ভাযা ০71970০99 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয রযাড 7 1985 100 ওাদফয ফানড় রথদ  রভানায আদটয বাটা ভাযা ০71985০100 

ভাটিয যাস্তা নুনায নফদরয রযাড 7 0 101 রভাাযদপয ফানড় রথদ  অভজাদ এয ফানড় ম যন্ত ভাযা ০70০101 

ভাটিয যাস্তা নফর াড়ায রযাড 7 0 102 অনর রাদন ফানড় রথদ  নজরুর এয আদটয বাটা ভাযা ০70০102 

ভাটিয যাস্তা  ায ায ভধ্যাড়া 7 0 103 ফদ্যয ফানড় রথদ  ভনভন এয ফানড় ম যন্ত ভাযা ০70০103 

ভাটিয যাস্তা নিভ াড়ায রযাড 7 0 104 ট্াংযাভাযী রযাড রথদ  ভাসুদ  াটিয রযাড ভাযা ০70০104 

ভাটিয যাস্তা  দভফানড়য়া নফর রযাড 7 0 105     ভাযা ০70০105 

ভাটিয যাস্তা চাদপুয ভনজদ রভাদড়য রযাড 8 0 110 অনতয়াদযয ফানড় নযয নদী ভাযা ০80০110 

ভাটিয যাস্তা াদফফ অরীয ফানড়য াদয যাস্তা 8 0 111 চাদপুয প্রধান ড়  রভাাম্মদ অনভদনয ফানড় ভাযা ০80০111 

ভাটিয যাস্তা ভাঝাড়া ভননদযয রদা াদনয যাস্তা 8 0 112 ভননদযয রদা ান ভাদর  ও াদদভয ফানড় ভাযা ০80০112 

ভাটিয যাস্তা চাদপুয রঘাল ফানড়য যাস্তা 8 0 113 ননদ্দদ য ফানড় দত সুফা এয ফানড় ভাযা ০80০113 

ভাটিয যাস্তা চাদপুয ভনিদযয যাস্তা 8 0 114 গানঙ্গ ফানড়য রভাড় নযয নদী ভাযা ০80০114 

ভাটিয যাস্তা চাদপুয  াভায ঘাদটয যাস্তা 8 0 115 অরী রাদদন নভর নযয নদী ভাযা ০80০115 

ভাটিয যাস্তা চাদপুয কৃষ্ণফাটিয যাস্তা 8 0 116 চাদপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় রথদ  কৃষ্ণফাটি ভাযা ০80০116 

ভাটিয যাস্তা চাদপুয  ানরতরায যাস্তা 8 0 117 চাদপুয ফাজায নযয নদী ভাযা ০80০117 

ভাটিয যাস্তা ভানঝতরা ঋনল াড়ায যাস্তা 8 0 118 চাদপুয ফাজায অরী  দদযয ফানড়য রভাড় ভাযা ০80০118 

ভাটিয যাস্তা ভানঝ অরী াগদযয ফানড়-নননেদরয ফানড়য যাস্তা 8 0 119 াগদযয ফানড় নননেদরয ফানড় ভাযা ০80০119 

ভাটিয যাস্তা রভাস্তপায ফানড় - নযয নদীয যাস্তা 8 0 120 রভাস্তপায ফানড় নযয নদী ভাযা ০80০120 

ভাটিয যাস্তা রমানগদার নিভ াড়ায যাস্তা 8 0 121 োদরদ  ফানড় অব্দুর দ য ফানড় ভাযা ০80০121 

ভাটিয যাস্তা রমানগদার ঈিয াড়ায যাস্তা 8 0 122 আব্রানদভয ফানড় োদরদ য ফানড় ভাযা ০80০122 

ভাটিয যাস্তা রমানগদার দনক্ষণ াড়ায যাস্তা 8 0 123 অব্দুর দ য ফানড় রথদ  ভনতদনয ফানড় ভাযা ০80০123 

ভাটিয যাস্তা রমানগদার পূফ য াড়ায যাস্তা 8 0 124 ভনতদনয ফানড় রথদ  আব্রানদভয ফানড় ম যন্ত ভাযা ০80০124 

ভাটিয যাস্তা রমানগদার আব্রানদভয ফানড় রথদ  নদীয যাস্তা 8 0 125 
রমানগদার আব্রানদভয ফানড় 

রথদ  
নদী ভাযা ০80০125 

ভাটিয যাস্তা রমানগদার অক্তাদযয ফানড় রথদ  নদীয যাস্তা 8 0 126 অক্তাদযয ফানড় নদীয যাস্তা ভাযা ০80০126 

ভাটিয যাস্তা পুনতদনয রভাদড়য যাস্তা 9 0 134 পুনতদনয রভাড় ভতদরফ গাজীয ফানড় ভাযা ০90০134 

ভাটিয যাস্তা ঈিয াড়ায ভাদঠয যাস্তা 9 0 135 নদ্যদরয ফানড় ভাঠ ভাযা ০90০135 

ভাটিয যাস্তা অনজজাদযয ফানড় রথদ  াান ভাষ্টাদযয ফানড় 9 0 136 অনজজাদযয ফানড় রথদ  াান ভাষ্টাদযয ফানড় ভাযা ০90০136 

ভাটিয যাস্তা ররা ভাদনয ফানড় রথদ  যওদনয ফানড়য যাস্তা 9 0 137 ররা ভাদনয ফানড় রথদ  যওদনয ফানড় ভাযা ০90০137 

ভাটিয যাস্তা নক্লনন  রথদ  েনরর রদেয ফানড়য যাস্তা 9 0 138 নক্লনন  রথদ  েনরর রে ফানড় ম যন্ত ভাযা ০90০138 

ভাটিয যাস্তা ফড় পুকুদযয যাস্তা 9 0 139 জদফদ রদেয যাস্তা ফড় পুকুয ভাযা ০90০139 

ভাটিয যাস্তা ফনদযয ফানড় রথদ  ানভদদয ফানড়য যাস্তা 9 0 140 ফনদযয ফানড় রথদ  ানভদদয ফানড় ভাযা ০90০140 

ভাটিয যাস্তা ফজলুয ফানড় রথদ  ননজাদভয ফানড়য যাস্তা 9 0 141 ফজলুয ফানড় রথদ  ননজাদভয ফানড় ম যন্ত ভাযা ০90০141 

ভাটিয যাস্তা ভনতয়াদযয ফানড় রথদ  অবুদরয ফানড়য যাস্তা 9 0 142 ভনতয়াদযয ফানড় রথদ  অবুদরয ফানড় ভাযা ০90০142 

ভাটিয যাস্তা াাজাদনয ফানড় রথদ  াছাদনয ফানড়য যাস্তা 9 0 143 াাজাদনয ফানড় রথদ  াছাদনয ফানড় ভাযা ০90০143 



  

াতা-23 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

ভাটিয যাস্তা ভাীদনয পুকুয রথদ  াছাদনয ফানড়য াদ 9 0 144 ভাীদনয পুকুয রথদ  াছাদনয ফানড় ম যন্ত ভাযা ০90০144 

ভাটিয যাস্তা বুদযয ফানড় রথদ  ভদদযয ফানড়য যাস্তা 9 0 145 বুদযয ফানড় রথদ  ভদদযয ফানড় ম যন্ত ভাযা ০90০145 

ভাটিয যাস্তা ফাজায রথদ  আনদয ফানড়য যাস্তা 9 0 146 ফাজায রথদ  আনদয ফানড় ম যন্ত ভাযা ০90০146 

 

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 অঃ অনজজ রযাড 1 0 1 অনজদজয ফানড় রবারায ফানড় াআ ০10০1 

আদটয নরং যাস্তা পাড়ী রযাড 1 0 2 পুনরপাড়ী দা াড়া াআ ০10০2 

আদটয নরং যাস্তা ফাবু ড়  2 1960 18 নত্রভননন রযাড রো ায ফানড় াআ ০21960০18 

আদটয নরং যাস্তা গারদা রভাড়র াড়া যাস্তা 3 2005 26 গারদা জব্বায রভাড়দরয ফানড় ভনঙয়াদযয ফানড় াআ ০32005০26 

আদটয নরং যাস্তা গারদা োর াড়া যাস্তা 3 0 27 গারদা আ যাদভয ফানড়  াদদভয ফানড় াআ ০30০27 

আদটয নরং যাস্তা েড়নঞ্চ রভাড়র াড়া যাস্তা 4 2011 42 েড়নঞ্চ ঈিয াড়া জাদভ ভনজদ অ ফদযয ফানড় াআ ০42011০42 

আদটয নরং যাস্তা কৃষ্ণফাটি যাস্তা 5 2007 63 ভনয়াদযয ফানড় যায়াদনয ফানড় াআ ০52007০63 

আদটয নরং যাস্তা ারঞ্চী বাঙ্গায যাস্তা 5 2007 64 রযভদতয ফানড় এযাদদয ফানড় াআ ০52007০64 

আদটয নরং যাস্তা কৃষ্ণফাটি পূফ য াড়া যাস্তা 5 2008 65 ননভ যদরয ফানড় জয় এয ফানড় াআ ০52008০65 

আদটয নরং যাস্তা কৃষ্ণফাটি পূফ য াড়া যাস্তা 5 2008 66 শ্রী াদন্তয ফানড় নফ াদয ফানড় াআ ০52008০66 

আদটয নরং যাস্তা জাভতরায রভাড় যাস্তা 5 2013 67 জাভতরায রভাড় অছাদদয ফানড় াআ ০52013০67 

আদটয নরং যাস্তা গযীফপুয রভাড় যাস্তা 5 0 68 গযীফপুয রভাড় রেদাাড়া ফাজায াআ ০50০68 

আদটয নরং যাস্তা শ্মান রযাড 6 2010 77 জারারপুয রযাড রভাাম্মদপুয াআ ০62010০77 

আদটয নরং যাস্তা রাদরয রযাড 6 2010 78 নফদরয রযাড সুতননয়া নফর াআ ০62010০78 

আদটয নরং যাস্তা নফদরয রযাড 6 0 79 যনপদ য ফানড় নুযফদরদদয বাগাড় াআ ০60০79 

আদটয নরং যাস্তা দনক্ষন াড়ায রযাড 7 2013 92 যনদ রভাড় নযাজ ফানড় াআ ০72013০92 

আদটয নরং যাস্তা চাদপুয ভনজদ রভাদড়য রযাড 8 0 106 আব্রানদভয রদা ান অনতয়াদযয ফানড় াআ ০80০106 

আদটয নরং যাস্তা ভানঝ অরী প্রধান ড় - গফুদযয ফানড়য যাস্তা 8 0 107 ভানঝ অরী প্রধান ড়  গফুদযয ফানড় াআ ০80০107 

আদটয নরং যাস্তা নভজান ভাষ্টাদযয ফানড় রথদ   াভরুর ভাষ্টাদযয ফানড় 8 0 108 নভজান ভাষ্টাদযয ফানড়  াভরুর ভাষ্টাদযয ফানড় াআ ০80০108 

আদটয নরং যাস্তা অবুদরয ফানড়য যাস্তা 8 0 109 প্রধান ড়  অবুদরয ফানড় াআ ০80০109 

আদটয নরং যাস্তা পুনতদনয রভাদড়য যাস্তা 9 0 127 ভতদরফ গাজীয ফানড় অবু  ারাদভয ফানড় াআ ০90০127 

 

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 স্কুর রযাড 1 1960 5 ফাজায স্কুর াদনফ ০11960০5 

রনযং রফাল্ড যাস্তা েড়নঞ্চ যাস্তা 4 2003 45 েড়নঞ্চ যাস্তা েড়নঞ্চ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় াদনফ ০42003০45 

রনযং রফাল্ড যাস্তা েড়নঞ্চ দনক্ষণ াড়া যাস্তা 4 2003 46 ভনজদ রভাড় গপাদযয রদা ায াদনফ ০42003০46 

রনযং রফাল্ড যাস্তা েড়নঞ্চ পূফ য াড়া যাস্তা 4 2003 47 ভনজদ রভাড় অম্মদদয ফানড় াদনফ ০42003০47 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ভাসুদ  াটিয রযাড 7 2010 96 রাদদনয ফানড় ভনতদনয ফানড় াদনফ ০72010০96 

রনযং রফাল্ড যাস্তা অবু  ারাদভয ফানড় রথদ  রনতফুদন্নায ফানড়য যাস্তা 9 2001 129 অবু  ারাদভয ফানড় রনতফুদন্নায ফানড়য যাস্তা াদনফ ০92001০129 

রনযং রফাল্ড যাস্তা অনজজাদযয ফানড় রথদ  ররা ভাদনয ফানড়য যাস্তা 9 2001 130 অনজজাদযয ফানড় ররা ভাদনয ফানড়য যাস্তা াদনফ ০92001০130 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ভাঝাড়ায ভাদ্রাায যাস্তা 9 2001 131 যওদনয ফানড় ভাদ্রাা াদনফ ০92001০131 

রনযং রফাল্ড যাস্তা দনক্ষন াড়ায যাস্তা 9 2001 132 াদভদদয ফানড় েনরদরয ফানড় াদনফ ০92001০132 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ফাজায রথদ   াদভ যদাদযয ফানড় 9 2001 133 ফাজায  াদভ যদাদযয ফানড় াদনফ ০92001০133 



  

াতা-24 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: া া নচ যাস্তা 

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

া া যাস্তা ভননযাভপুয রযাড 1 1920 3 রেদাাড়া ফাজায েনড়ঞ্চা ানচ ০11920০3 

া া যাস্তা ফা ড়া রযাড 1 1925 4 তফনদনাথ ফাজায ফা ড়া ানচ ০11925০4 

া া যাস্তা তফদ্যনাথতরা 2 1925 19 তফদ্যনাথতরা রততুনরয়া ানচ ০21925০19 

া া যাস্তা নত্রভননন রযাড 2 1928 20 রদাদাড়ীয়া রততুনরয়া ানচ ০21928০20 

া া যাস্তা মদায যাজগন্ধ যাস্তা 3 2001 28 তারতরা রভাড় নঝনরয োর ানচ ০32001০28 

া া যাস্তা গারদা ভযনঞ্চ যাস্তা 3 2007 29 তারতরা রভাড় ররাঞ্চী ফাজায ানচ ০32007০29 

া া যাস্তা েড়নঞ্চ র াম্পানন যাস্তা 4 2000 43 আনতাদজয ফানড় েড়নঞ্চ াড়া োনা ভনজদ ানচ ০42000০43 

া া যাস্তা ভননযাভপুয রেদাাড়া যাস্তা 4 2001 44 ভননযাভপুয রেদাাড়া ফাজায ানচ ০42001০44 

া া যাস্তা আঈননয়ন নযলদ যাস্তা 5 2001 69 োনরয়া ভাঠ গযীফপুয রভাড় ানচ ০52001০69 

া া যাস্তা রভাক্তাযপুয রথদ  ভননযাভপুয রযাড 6 2001 80 ভ দছদদয ফানড় ৮ নং ওয়াদড যয ভনজদ ানচ ০62001০80 

া া যাস্তা আঈ ন রযাড 6 2001 81 ফাজায রযাড আঈ ন এয নদদ  ানচ ০62001০81 

া া যাস্তা নঝ যগাছা রথদ  ভননযাভপুয রযাড 7 2001 93 ট্াংযাভাযী ফাজায  দভফানড়য়া ব্রীজ ানচ ০72001০93 

া া যাস্তা চাচড়ায রযাড 7 2001 94  দভফানড়য়া ফাজায নজরুদরয আদটয বাটা ানচ ০72001০94 

া া যাস্তা ট্াংযাভাযী স্কুর রযাড 7 2003 95 রভআন রযাড স্কুর ানচ ০72003০95 

া া যাস্তা েনরদরয ফানড় রথদ   াঠার তরা ফাজাদযয যাস্তা 9 2002 128 েনরদরয ফানড়  াঠার তরা ফাজায ানচ ০92002০128 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ব্রীজ /  ারবাট য ও ন্যান্য 

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

ব্রীজ ভানন তরা দত রেদয়দযয ফানড় ম যন্ত ১টি ব্রীজ অদছ 3 0 30 ব্রীজ ০30০30 

 ারবাট য রাাদগয ফানড় দত রেদয়যয ফানড় ম যন্ত ১টি  ারবাট য অদছ 3 0 31  াবা ০30০31 

 ারবাট য ৬ নং ওয়াদড য ১০টি ফক্স  ারবাট য অদছ 6 0 82  াবা ০60০82 

ব্রীজ ৬ নং ওয়াদড য ১০০টি রছাট পুর অদছ 6 0 83 ব্রীজ ০60০83 

 ারবাট য ৭ নং ওয়াদড য ১০টি ফক্স  ারবাট য অদছ 7 0 97  াবা ০70০97 

ব্রীজ ৭ নং ওয়াদড য ৭০ টি রছাট পুর অদছ 7 0 98 ব্রীজ ০70০98 

 

 

 

 



  

াতা-25 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-26 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: বফন 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

ভন্তব্য 

1 রেদাাড়া আঈননয়ন র্ভনভ নপ। টিনদড 1 1960              

2 রেদাাড়া ভাতৃবালা ভানফদ্যারয়। টিনদড বফন, রুভ ৬টি 1 2007  স্থানীয় জনগণ           

3 রেদাাড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি 1 1969    ২০০৫/২০০৬   এর নজ আ নড     

4 রেদাাড়া ঈিযাড়া রফঘয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি টানর বফন, রুভ ৫ টি 1 2008  ১ টন চার 2012   স্থানীয় জনগণ এফং 

য ায 

    

5 ফাংরাদদ কৃনল ব্যাং । রেদাাড়া ফাজায াো 1 2005    2008   য ায     

6 রেদাাড়া েী ভঙ্গর মুেী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ৩টি, ১ তরা 

বফন ১ টি 

1 1965    ২০০১/২০০২   এর নজ আ নড     

7 রেদাাড়া গাজ্জারীয়া পানমর ভাদ্রাা। ৩ তরা বফন ১ টি, ১ তরা বফন ১ 

টি 

1 1954    2000         

8 রেদাাড়া ফাফা তফদ্যনাথ ধাভ ভনিয 1 1785    2013   য ায     

9 রেদাাড়া োঁ জাদভ ভনজদ 1 1956              

10 োন  া জাদভ ভনজদ। টিনদড 1 1967  স্থানীয় জনগণ           

11 রেদাাড়া পানমর ভাদ্রা ভনজদ 1 1978        কুদয়ত ংস্থা     

12 রেদাাড়া ঈিয াড়া জাদভ ভনজদ 1 1982    2010 ১ টন চার       

13 যদায াড়া জাদভ ভনজদ  1 1990              

14 রেদাাড়া ফাজায জাদভ ভনজদ 1 1990              

15 রভাড়র াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 1 2000    2012 ১ টন চার       

16 দনক্ষন াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 1 2008    2013   স্থানীয় জনগণ     

17 নদনঘয াড় ইদগা ভাঠ 2 1940              

18 নদনঘয াড় য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড বফন ১ টি, 

রুভ ৬ টি 

2 1973              

19 ফন্তপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 2 1990    2001   এর নজ আ নড     

20 রজা া নদনঘয াড় ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ টি  2 1985              

21 নদনঘয াড় ানপনজয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি 2 1993  স্থানীয় জনগণ 2012   স্থানীয় জনগণ     

22 নদনঘয াড় ভনরা দানের ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি 2 2000    2013   স্থানীয় জনগণ     

23 নদনঘয াড়  ারী ভনিয 2 1948    2012   আঈ ন     

24 নদনঘয াড় ভাদঝয াড় জাদভ ভনজদ 2 1940    2010   য ায     

25 নদনঘয াড় পূফ য াড়া জাদভ ভনজদ 2 2002  স্থানীয় জনগণ ও 

আঈ ন 

2013   স্থানীয় জনগণ     

26 নদনঘয াড় নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 2 2013    2013   য ায     

27 গারদা ঈিয াড়া ইদগা 3 0              

28 গারদা পূফ য াড়া ইদগা 3 0              

29 ভানন তার ইদগা 3 0              

30 গারদা তারতরা ইদগা 3 0              

31 গারদা ঈিয াড়া  ফযস্থান 3 0              

32 গারদা নিভ াড়া  ফযস্থান 3 0              

33 ৪৬ নং গারদা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি 3 1958        এর নজ আ নড     



  

াতা-27 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

ভন্তব্য 

34 গারদা দনক্ষন াড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 3 1987        এর নজ আ নড     

35 গারদা যদায াড়া প্রা  প্রাথনভ  নফদ্যারয় 3 0              

36 গারদা ঈ অনুষ্ঠানন  প্রাথনভ  নফদ্যারয় 3 0              

37 গারদা ফাজায 3 0              

38 গারদা ভড়নঞ্চ ফানর া ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 3 1994  স্থানীয় জনগণ           

39 গারদা ফাবু াড়া ভাদ্রাা 3 1981              

40 গারদা ভানন তরা দানের ভাদ্রাা 3 1995              

41 গারদা ানপনজয়া ভাদ্রাা 3 2000              

42 গারদা দানের  ভাদ্রাা 3 0              

43 গারদা নিভ াড়া  ারী ভনিয 3 2011              

44 গারদা ঈিয াড়া জাদভ ভনজদ 3 1951              

45 গারদা যদায াড়া জাদভ ভনজদ 3 1955              

46 গারদা োর াড়া জাদভ ভনজদ 3 1973  স্থানীয় জনগণ 1995   আরানভ  পাঈদন্ডন     

47 গারদা দনক্ষন াড়া জাদভ ভনজদ 3 1977              

48 গারদা ভাদঝয াড়া জাদভ ভনজদ 3 1985              

49 গারদা তারতরা জাদভ ভনজদ 3 1987  স্থানীয় জনগণ 2002   স্থানীয় জনগণ     

50 গারদা নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 3 1993    2007   স্থানীয় জনগণ ও আঈ ন     

51 গারদা রভাড়র াড়া জাদভ ভনজদ 3 2001              

52 গারদা ভানন তরা জাদভ ভনজদ 3 0              

53 গারদা ঈিয াড়া জাদভ ভনজদ 3 0              

54 ভড়নঞ্চ ঈিয াড়া ইদগা 4 1976    2001   স্থানীয় জনগণ     

55 ভড়নঞ্চ ঈিয াড়া  ফযস্থান 4 0              

56 ভড়নঞ্চ য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 4 1990    ১৯৯৭/১৯৯৮ ৫৯৫৫০০       

57 গারদা ভড়নঞ্চ ননভরনী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 4 1987              

58 ভড়নঞ্চ ঈিয াড়া  ারী ভনিয 4 1972              

59 ভড়নঞ্চ দনক্ষন াড়া জাদভ ভনজদ 4 1958    2010         

60 ভড়নঞ্চ যদায াড়া জাদভ ভনজদ 4 1972  স্থানীয় জনগণ 2011   স্থানীয় জনগণ ও এভ ন     

61 ভড়নঞ্চ ভাঝ াড়া জাদভ ভনজদ 4 1985  স্থানীয় জনগণ 2005         

62 ভড়নঞ্চ ঈিয াড়া জাদভ ভনজদ 4 1992  স্থানীয় জনগণ 2001         

63 ৭ নং রেদাাড়া আঈননয়ন নযলদ। বফন ২ টি 5 2002  এর নজ আ নড           

64 কৃষ্ণফাটী ইদগা 5 0              

65 ররাঞ্চী নটার রভাড় ইদগা 5 0              

66 ররাঞ্চী ভাদ্রাা ইদগা 5 0              

67 ররাঞ্চী যাদদ এয ফানড়  ফযস্থান 5 0              

68 কৃষ্ণফাটি রগারাদভয ফানড়য াভদন  ফযস্থান 5 0              

69 ররাঞ্চী গাজীাড়া  ফযস্থান 5 0              

70 ররাঞ্চী রভম্বাদযয ফানড়য াদ  ফযস্থান 5 0              

71 ৪৩ নং ররাঞ্চী কৃলনফাটী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৪ 

টি 

5 1935    ২০০৯/২০১০   এর নজ আ নড     



  

াতা-28 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

ভন্তব্য 

72 ররাঞ্চী কৃলনফাটী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ টি ও নফনল্ডং ১ 

টি। রুভ ১২ টি 

5 1965    ২০০১/২০০২   নক্ষা প্রদ ৌর 

নধদিয 

    

73 ররাঞ্চী কৃলনফাটী ফানর া নফদ্যারয়। টিনদড বফন ২ টি, রুভ ১২ টি 5 1984    2013 ১৫০০০       

74 ররাঞ্চী কৃলনফাটী ফানর া দানের ভাদ্রাা। টিনদড বফন ৩ টি, রুভ ১৪ টি 5 1990              

75 ররাঞ্চী াদপনজয়া ভাদ্রাা 5 0              

76 কৃষ্ণফাটি যাধা রগানফি রফা অশ্রভ 5 0              

77 কৃষ্ণফাটি যাধা রগানফি ভনিয 5 0              

78 কৃষ্ণফাটি দূগ যা পূজা ভনিয 5 0              

79 ররাঞ্চী ফাজায াফ যজনীন ভনিয 5 0              

80 ররাঞ্চী ার াড়া  ারী ভনিয 5 0              

81 ররাঞ্চী ফাজায জাদভ ভনজদ 5 1980              

82 কৃষ্ণ ফাটি ভাদঝয াড়া জাদভ ভনজদ 5 0              

83 ররাঞ্চী যদায াড়া জাদভ ভনজদ 5 0              

84 ররাঞ্চী রভাড়র াড়া জাদভ ভনজদ 5 0              

85 ররাঞ্চী গাজী াড়া জাদভ ভনজদ 5 0              

86 রগানযফ পুয শ্মান 5 0    2010   এভ ন     

87 যঘুনাথপুয ঈিয াড়া ইদগা ভাঠ 6 1967              

88 জারারপুয ফটতরা ইদগা ভয়দান 6 1991  স্থানীয় জনগণ 25012   আঈ ন এফং এভ ন     

89 জারারপুয প্রাআভাযী ভাঠ ইদগা ভয়দান 6 2008              

90 জারারপুয এনতভোনা 6 1991  স্থানীয় জনগণ           

91 জারারপুয বুজ েী ভানফদ্যারয় 6 2013  স্থানীয় জনগণ এফং 

 দরদজয পান্ড 

          

92 যঘুনাথপুয রাষ্ট নপ ( টাংযাভাযী ) 6 1990  য ায           

93 ৩১ নং জারারপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 1973  য ায           

94 নশু নক্ষা র ন্দ্র 6 2005  ব্র্যা            

95 জারারপুয ফাজায 6 1900              

96 জারারপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 6 1996  এভ ন 2012 ৭২০০০       

97 জারারপুয আানপয়া াদপনজয় ভাদ্রাা 6 1991  স্থানীয় জনগণ 2013   স্থানীয় জনগণ ও আঈ ন     

98 যঘুনাথপুয অভাফাত-তরা ভনিয 6 1995  স্থানীয় জনগণ           

99 যঘুনাথপুয যাধা কৃষ্ণ ভনিয 6 2000  স্থানীয় জনগণ 2011 ৩৪০০০       

100 জারারপুয নফ ভনিয 6 2005  স্থানীয় জনগণ 2013 ৩৪০০০       

101 যঘুনাথ ঈিয াড়া জাদভ ভনজদ 6 1960  স্থানীয় জনগণ           

102 জারারপুয দনক্ষন াড়া জাদভ ভনজদ 6 1963              

103 জারারপুয ফাজায জাদভ ভনজদ 6 1991  স্থানীয় জনগণ ২০১২/২০১৩   আঈ ন এফং টি অয     

104 যঘুনাথ দনক্ষন াড়া জাদভ ভনজদ 6 2007              

105 গযীফপুয শ্মান ঘাট 6 1900  স্থানীয় জনগণ ২০০৮/২০০৯ ৫০০০০       

106 ভাসুদ াঠি ইদগা ভয়দান 7 1960  স্থানীয় জনগণ 2008   আঈ ন     

107 ভাসুদ াঠি ঈিয াড়া ইদগা ভয়দান 7 1997  স্থানীয় জনগণ 2001   আঈ ন     

108  দভফানড়য়া ইদগা 7 0  স্থানীয় জনগণ           



  

াতা-29 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

ভন্তব্য 

109 ভাসুদ াঠি য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 7 1927  য ায ২০০০   এর নজ আ নড     

110  দভফানড়য়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 7 1958  য ায 1992   এর নজ আ নড     

111 ট্াংযাভাযী ফাজায 7 1958  স্থানীয় জনগণ           

112  দভফানড়য়া অনরয়া দানের ভাদ্রাা 7 1958  স্থানীয় জনগণ 1992   স্থানীয় জনগণ     

113 ভাসুদ  াঠি নফশ্বা াড়া জাদভ ভনজদ 7 1960  স্থানীয় জনগণ 2013 ৩৪০০০       

114  দভ ফানড়য়া নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 7 1960  স্থানীয় জনগণ           

115  দভ ফানড়য়া পূফ য াড়া জাদভ ভনজদ 7 1981  স্থানীয় জনগণ 2013 ৩৪০০০       

116 ভাসুদ  াঠি ভাঝ াড়া জাদভ ভনজদ 7 1982  স্থানীয় জনগণ 2013   আঈ ন     

117 ভাসুদ  াঠি ঈিয াড়া জাদভ ভনজদ 7 1993  স্থানীয় জনগণ 2012   আঈ ন     

118  দভফানড়য়া ভাদ্রাায াদ ভনজদ 7 2001  তফদদন  ংস্থা           

119 রগাযীফপুয চাঁদপুয ইদগা 8 2003  স্থানীয় জনগণ           

120 রমাগীদার পূফ যাড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 8 1990  য ায 2000 ৭২০০০০       

121 রমাগীদার ভাঝাড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 8 1991  য ায 2000 ৭২০০০০       

122 চাদপুয ভানঝয়ারী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ১ টি টিনদড বফন, ১ টি নফনল্ডং। 

রুভ ১৬ টি 

8 1994  স্থানীয় জনগণ           

123 রগাযীফপুয চাদপুয দানের ভাদ্রাা। বফন ২ টি 8 1959  স্থানীয় জনগণ           

124 চাদপুয দূগ যা ভনিয 8 1996  স্থানীয় জনগণ           

125 ভানঝয়ারী  ারী ভনিয 8 2004  স্থানীয় জনগণ           

126 চাদপুয নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 8 1960  স্থানীয় জনগণ           

127 ভানঝয়ানী নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 8 1982  স্থানীয় জনগণ           

128 ভানঝয়ানী পূফ য াড়া জাদভ ভনজদ 8 1985  স্থানীয় জনগণ           

129 রমাগীদার নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 8 1988  স্থানীয় জনগণ           

130 চাদপুয ভাঝ াড়া জাদভ ভনজদ 8 2002  স্থানীয় জনগণ           

131 চাদপুয ফাজায জাদভ ভনজদ 8 2002  স্থানীয় জনগণ           

132 চাদপুয গাজী ফানড় জাদভ ভনজদ 8 2005  স্থানীয় জনগণ           

133 রমাগীদার পূফ য াড়া জাদভ ভনজদ 8 2006  স্থানীয় জনগণ           

134  ানপুয ীয ফানড় এনতভোনা 9 0              

135  নভঈননটি নক্লনন  9 2002              

136  ানপুয অম্মদ অরী ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । বফন ৩ টি রুভ ১৬ টি 9 1978  ননজস্ব থ যায়দন           

137  ানপুয ঈিয াড়া াদপজোনা 9 1988              

138  ানপুয ীয ফানড় জাদভ ভনজদ 9 1908  স্থানীয় জনগণ           

139  ানপুয যদায াড়া জাদভ ভনজদ 9 1957  স্থানীয় জনগণ           

140  ানপুয জদফদ অরী মুন্সী জাদভ ভনজদ 9 1968  স্থানীয় জনগণ           

141  ানপুয ঈিয াড়া ফায়তুর ভামূয জাদভ ভনজদ 9 1995  স্থানীয় জনগণ           

142  ানপুয রভদদয  ািা জাদভ ভনজদ 9 2003  স্থানীয় জনগণ           

143  ানপুয োঁ াড়া জাদভ ভনজদ 9 2003  স্থানীয় জনগণ           

144  ানপুয তারপুকুয  ািা জাদভ ভনজদ 9 2005  স্থানীয় জনগণ           

145  ানপুয  াঠারতরা ফাজায জাদভ ভনজদ 9 2011  স্থানীয় জনগণ           

146  ানপুয ভাদঝয াড়া জাদভ ভনজদ 9 0  স্থানীয় জনগণ           



  

াতা-30 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: অফাফত্র 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

ভন্তব্য 

1 পাআর যাোয ষ্টীদরয অরভাযী ( রছাট ) 0 ০               

2 ষ্টীদরয অরভাযী 0 ০               

3  যাদভযা SAMSUNG 5X12.2 MEGA PIXEL 0 ০               

4 রডস্ক্ট  নম্পঈটায 0 ০               

5 ল্যাট DELL 0 ০               

6 রভাদডভ গ্রাভীণদপান 0 ০               

7  াদঠয োট  0 ০               

8 াতরওয়ারা  মুনবং রচয়ায 0 ০               

9 মুনবং রচয়ায 0 ০               

10 াতরওয়ারা  ষ্টীদরয রচয়ায 0 ০               

11 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০               

12 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

13 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

14 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

15 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

16 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

17 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

18 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

19 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

20 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

21 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

22 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

23 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

24 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

25 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

26 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

27 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

28 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

29 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

30 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

31 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

32 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

33 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

34 াতরনফীন রচয়ায ররাায 0 ০               

35 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

36 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

37 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

38 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               



  

াতা-31 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

ভন্তব্য 

39 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

40 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

41 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

42 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

43 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

44 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

45 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

46 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

47 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

48 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

49 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

50 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

51 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

52 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

53 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

54 াতরওয়ারা রচয়ায ষ্টীর ও রপাদভয 0 ০               

55  াদঠয রচয়ায 0 ০               

56  াদঠয রচয়ায 0 ০               

57  াদঠয রচয়ায 0 ০               

58  াদঠয রচয়ায 0 ০               

59  াদঠয রচয়ায 0 ০               

60  াদঠয রচয়ায 0 ০               

61  াদঠয রচয়ায 0 ০               

62  াদঠয রচয়ায 0 ০               

63  াদঠয রচয়ায 0 ০               

64  াদঠয রচয়ায 0 ০               

65 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০               

66 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০               

67 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০               

68 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০               

69 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০               

70 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০               

71 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০               

72 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০               

73 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০               

74 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০               

75 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০               

76 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০               

77 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               



  

াতা-32 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

ভন্তব্য 

78 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

79 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

80 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

81 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

82 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

83 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

84 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

85 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

86 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

87 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

88 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

89 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

90 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

91 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

92 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

93 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

94 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

95 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

96 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

97 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

98 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

99 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

100 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

101 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

102 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

103 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

104 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

105 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

106 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

107 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

108 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

109 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

110 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

111 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

112 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

113 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

114 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

115 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               

116 াতরনফীন  াদঠয রচয়ায 0 ০               



  

াতা-33 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

ভন্তব্য 

117 াতানফীন রচয়ায  াদঠয 0 ০               

118 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০               

119 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 ০               

120 াতানফীন রচয়ায ররাা ও  াঠ 0 ০               

121 াতানফীন রচয়ায ররাা ও  াঠ 0 ০               

122 াতানফীন রচয়ায ররাা ও  াঠ 0 ০               

123 রচয়ায াতরনফীন  াদঠয 0 ০               

124 রচয়ায াতরনফীন  াদঠয 0 ০               

125 রচয়ায াতরনফীন  াদঠয 0 ০               

126 টিনব SUNNY 0 ০               

127 ফড় রটনফর  াদঠয 0 ০               

128 ফড় রটনফর  াদঠয 0 ০               

129 ফড় রটনফর  াদঠয 0 ০               

130 ফড় রটনফর াযদটক্স 0 ০               

131 ফড় রটনফর াযদটক্স 0 ০               

132 রটনফর 0 ০               

133 রটনফর 0 ০               

134 রটনফর 0 ০               

135 টনফ এয রটনফর 0 ০               

136 টনফ এয রটনফর 0 ০               

137 রছাট রটনফর াযদটক্স 0 ০               

138 রছাট রটনফর াযদটক্স 0 ০               

139 রছাট রটনফর াযদটক্স 0 ০               

140 রছাট রটনফর াযদটক্স 0 ০               

141 রছাট রটনফর 0 ০               

142 রছাট রটনফর 0 ০               

143 টিনব যাোয রটনফর 0 ০               

144 নপ্রন্টায াদা  াদরা 0 ০               

145 ননরং পযান 0 ০               

146 ননরং পযান 0 ০               

147 ননরং পযান 0 ০               

148 ননরং পযান 0 ০               

149 ননরং পযান 0 ০               

150 ননরং পযান 0 ০               

151 ননরং পযান 0 ০               

152 ননরং পযান 0 ০               

153 ননরং পযান 0 ০               

154 ননরং পযান 0 ০               

155 ননরং পযান 0 ০               



  

াতা-34 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

ভন্তব্য 

156 ননরং পযান 0 ০               

157 ননরং পযান 0 ০               

158 ননরং পযান 0 ০               

159 ননরং পযান 0 ০               

160 ননরং পযান 0 ০               

161 ননরং পযান 0 ০               

162 ননরং পযান 0 ০               

163 ননরং পযান 0 ০               

164 ননরং পযান 0 ০               

165 পদটা নয়ায TOSIBA-227 0 ০ ১৪০০০০             

166 রফঞ্চ  াদঠয 0 ০               

167 রফঞ্চ  াদঠয 0 ০               

168  াদঠয রনাটি রফাড য 0 ০ ৫০০ আঈ ন           

169 ওজন ভাায মন্ত্র SUPER MEGA 0 ০               

170 স্ক্যানায 0 ০               

171 োতা যাোয  াদঠয তা  0 ০               

172 োতা যাোয  াদঠয তা  0 ০               

173 রাদ চ 0 ০               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-35 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
 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 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

ভন্তব্য 

1 ভনয়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2001  ব্র্যা      ব্র্যা      

2 াআস্কুর রেদাাড়ায় ১ টি গবীয নরকূ 1 2007  ঈদজরা     ঈদজরা     

3 রেদাাড়া ফনদনাথতরায় ১ টি গবীয নরকূ 1 2012  আঈ ন 2012         

4 ভ বুর রেদাাড়া ১ টি গবীয নরকূ 1 2012  আঈ ন 2012         

5 ানফবুয রবারায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2011  আঈ ন 2011         

6 ভধু ঠাকুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2013  আঈ ন           

7 াআদ রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2013  আঈ ন 2013   আঈ ন     

8 জুলু রেদাাড়ায় ১ টি গবীয নরকূ 1 2001  আঈ ন     আঈ ন     

9 াভসুনদ্দদনয ফানড়দত  ১ টি গবীয নরকূ 1 2009  ব্র্যা  2009   ব্র্যা      

10 রো ায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2002  ব্র্যা  2009   ব্র্যা      

11 পুনর পাঁড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2005  ঈদজরা 2005   ঈদজরা     

12 রেদাাড়া াধদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012  আঈ ন 2012         

13 ারাযা ননতাআ এয ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 1 1998  আঈ ন     আঈ ন     

14 দপাদায নপকুদযয ফানড় নদনঘয াদড় ১ টি গবীয নরকূ 2 2010  ব্র্যা  2010   ব্র্যা      

15 ডাঃ  নপলুদ্দীদনয ফানড় নদনঘয াদড় ১ টি গবীয নরকূ 2 2010  ব্র্যা  2010   ব্র্যা      

16 অনজজ যদাদযয ফানড় নদনঘয াদড় ১ টি গবীয নরকূ 2 1978  য ায     য ায     

17 ফন্তপুয ননায রভাড়দরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012  আঈ ন 2012   আঈ ন     

18 নদনঘয াড় য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 2 2005  য ায           

19 াাবুদ্দীদনয ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2012  আঈ ন 2012 2000 আঈ ন     

20 অবুদরয ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2007  আঈ ন 2010   ব্যনক্তগত     

21 তুযাদয ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2007  আঈ ন           

22 অ ফয রদেয ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2006  আঈ ন 2010   ব্যনক্তগত     

23 নজয়ায ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2006  আঈ ন           

24 অব্দুো নদনঘয াদড় ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2007  আঈ ন           

25 মুনজফয দপাদায ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2007  আঈ ন 2009   ব্যনক্তগত     

26 নদনঘয াড় ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2009  ব্র্যা  2009   ব্র্যা      

27 ৩ নং ওয়াদড য ২৫০ টি গবীয নরকূ অদছ 3 0              

28 গারদা দনক্ষন াড়া জাদভ ভনজদদয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 3 2008  ঈদজরা           

29 গারদা নিভ াড়া  ারী ভনিদযয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 3 2011  ঈদজরা           

30 গারদা দরভাদনয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 3 2012  ঈদজরা           

31 গারদা যজদফয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 3 2003  ঈদজরা           

32 গারদা অব্দুর াদদভয ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 3 2012  আঈ ন           

33 ৩ নং ওয়াদড য রভাট ৩০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 3 0              

34 ৪ নং ওয়াদড য রভাট ২৫০ টি গবীয নরকূ অদছ 4 0              

35 েদড়ঞ্চী জারাদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2009  ঈদজরা           

36 েদড়ঞ্চী ঈিয াড়া ইদ্গাদয াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2006  ঈদজরা           

37 েদড়ঞ্চী নভনা রভাদড় ১ টি গবীয নরকূ 4 2011  ঈদজরা           

38 েদড়ঞ্চী যদায াড়া ত দফয ফানড়দত ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2012  আঈ ন           



  

াতা-36 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

ভন্তব্য 

39 ৪ নং ওয়াদড য রভাট ৩৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 4 0              

40 কৃষ্ণফাটি দা  ভনে  এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2011  ঈদজরা           

41 ৫ নং ওয়াদড য ৫০০ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0              

42 কৃষ্ণফাটি যায়াদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2009  আঈ ন           

43 কৃষ্ণফাটি রগানফদিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2008  ঈদজরা           

44 কৃষ্ণফাটি দ্যরাদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2010  ঈদজরা           

45 কৃষ্ণফাটি জদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 0              

46 ররাঞ্চী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ২ টি গবীয নরকূ 5 2001  আঈ ন           

47 ররাঞ্চী ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 5 2001  আঈ ন           

48 ররাঞ্চী এযাদ াদফ  রভম্বদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2005  আঈ ন           

49 ররাঞ্চী রভাস্তপা এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2005  আঈ ন           

50 ররাঞ্চী ঞ্চয় ভাষ্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2004  আঈ ন           

51 ররাঞ্চী অনজফদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2004  আঈ ন           

52 ররাঞ্চী অব্দুর অনরভ নজন্না এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2010  আঈ ন           

53 ররাঞ্চী দজত এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2013  আঈ ন           

54 ররাঞ্চী নযদ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2009  আঈ ন           

55 ররাঞ্চী াভাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2007  আঈ ন           

56 ররাঞ্চী ানপজুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2012  আঈ ন           

57 ৫ নং ওয়াদড য রভাট ১০০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 5 0              

58 ৬ নং ওয়াদড য ৫০ টি গবীয নরকূ অদছ 6 0              

59 যঘুনাথ ভদনায়াযা ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2012  আঈ ন           

60 জারারপুয মুনসুয রভম্বয এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2010  ব্র্যা            

61 জারারপুয নফাফ অরীয  ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2011  ব্র্যা            

62 রঘাাড়া সুননর রঘাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2009  আঈ ন           

63 গনযফপুয অাদ এয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 6 2008  আঈ ন           

64 যঘুনাথপুয অবু তাদয এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2010  ব্র্যা            

65 যঘুনাথপুয নননের এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2010  আঈ ন           

66 যঘুনাথপুয নচত্র ফানড় ১ টি গবীয নরকূ 6 2010  আঈ ন           

67 ৬ নং ওয়াদড য ২ টি য াযী পুকুয অদছ 6 0              

68 ৬ নং ওয়াদড য ১০ টি ফড় পুকুয অদছ  6 0              

69 ৬ নং ওয়াদড য ২২০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ  6 0  আঈ ন           

70 ভাসুদ াটি আঈছুফ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013  ব্র্যা            

71 ভাসুদ াটি তনদ্যর এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013  ব্র্যা            

72  দভফানড়য়া ভাযযপ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2003  ব্র্যা            

73 ৭ নং ওয়াদড য ৪ টি ফড় পুকুয অদছ  7 0              

74 চাদপুয গ্রাদভ প্রায় ৩৭ টি গবীয নরকূ অদছ 8 0  আঈ ন           

75 রমাগীদার গ্রাদভ প্রায় ১২ টি গবীয নরকূ অদছ 8 0  আঈ ন           

76 ভানঝয়ারীত গ্রাদভ প্রায় ১৫ টি গবীয নরকূ অদছ 8 0  আঈ ন           

77 ভানঝয়ারী কুভাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 1990  আঈ ন   ৫০০০       



  

াতা-37 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

ভন্তব্য 

78 ভানঝয়ারী অনতয়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 1990  আঈ ন   ৫০০০       

79 ভানঝয়ারী গননয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 1998  আঈ ন   ৫০০০       

80 রমাগীদার অছয অরীয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 8 1992  আঈ ন   ৫০০০       

81 চাদপুয তাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2001  আঈ ন   ৫০০০       

82 চাদপুয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 8 2001  আঈ ন   ৫০০০       

83 চাদপুয রভাজাাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 1992  আঈ ন   ৫০০০       

84 চাদপুয তাদদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 1995  আঈ ন   ৫০০০       

85 ভানয়ারী যীদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2001  আঈ ন   ৫০০০       

86 ভানয়ারী ভাননদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2001  আঈ ন   ৫০০০       

87 রমাগীদার অযাদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 1990  আঈ ন   ৫০০০       

88 ৩ টি গ্রাদভ প্রায় ১২০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ   8 0  আঈ ন           

89  ানভপুয গ্রাদভ প্রায় ৩৩৭ টি গবীয নরকূ অদছ 9 0  আঈ ন           

90  ানভপুয জাপদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 1998  আঈ ন   ৫০০০       

91  ানভপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 9 1985  আঈ ন   ৫০০০       

92  ানভপুয নপয়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 1998  আঈ ন   ৫০০০       

93  ানভপুয নক্লননদ য াদ ১ টি গবীয নরকূ 9 2003  আঈ ন   ৫০০০       

94  ানভপুয ভনতয়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 1990  আঈ ন   ৫০০০       

95  ানভপুয যনফদিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2002  আঈ ন   ৫০০০       

96  ানভপুয  াঠারতরা ফাজাদয ১ টি গবীয নরকূ 9 1997  আঈ ন   ৫০০০       

97  ানভপুয অভজাদ োঁ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 1997  আঈ ন   ৫০০০       

98  ানভপুয ফদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2001  আঈ ন   ৫০০০       

99  ানভপুয জদফদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 1994  আঈ ন   ৫০০০       

100  ানভপুয নভজানুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 1994  আঈ ন   ৫০০০       

101  ানভপুয অনজফাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 1993  আঈ ন   ৫০০০       

102  ানভপুয আায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 1998  আঈ ন   ৫০০০       

103  ানভপুয জাভাদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2002  আঈ ন   ৫০০০       

104  ানভপুয আভদাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2002  আঈ ন   ৫০০০       

105  ানভপুয গ্রাদভ প্রায় ৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 9 0  আঈ ন           

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-38 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
 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 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

এরনজআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

1 অঃ অনজজ রযাড 1 0  য ায অনজদজয ফানড় রবারায ফানড় ১ ন নভ             

2 পাড়ী রযাড 1 0    পুনরপাড়ী দা াড়া ১ ন নভ             

3 ভননযাভপুয রযাড 1 1920    রেদাাড়া ফাজায েনড়ঞ্চা ২ ন নভ             

4 ফা ড়া রযাড 1 1925    তফনদনাথ ফাজায ফা ড়া .৫ ন নভ             

5 স্কুর রযাড 1 1960    ফাজায  স্কুর ১ ন নভ             

6 ফটতরা রযাড 1 1910    ফটতরা  যনতা ৬ ন নভ             

7  ানাপুকুয রযাড 1 1920    মুনফদনয ফানড়  ানাপুকুয ৬ ন নভ             

8 ারাড়া রযাড 1 1925    রভআন রযাড  েনড়ঞ্চা ৪ ন নভ             

9 াড়া রযাড 1 1926    রেদাাড়া ফাজায ফন্তপুয ১ ন নভ             

10 ফাওড় রযাড 1 1926    ভধু ঠাকুদযয ফানড়  ফাওড় ১ ন নভ             

11 নভর রযাড 1 1932    আব্রানদভয নভর গারদা ২ ন নভ             

12 জাভতরা রযাড 1 0    জাভতরা রযাড অরীয ফানড় ১ ন নভ             

13 ঠাকুয াড়া রযাড 1 0    নুদযয ফানড়   াদদভয ফানড় ২ ন নভ             

14 গারদা ঈিয াড়া যাস্তা 1 0    আ যামুদরয ফানড়  রাদদনয ফানড়  ৩.৫ ন নভ             

15 গারদা রতদর াড়া যাস্তা 1 0    যনফঈদরয ফানড়  েদয়দযয ফানড়  ২ ন নভ             

16 গারদা ঈিয াড়া যাস্তা 1 0    রযয়াদঙ্গয ফানড়  রগাাদরয ফানড়  ১ ন নভ             

17 গারদা ফাজায যাস্তা 1 0     াদভ রভম্বদযয ফানড়  গারদা  ১ ন নভ             

18 ফাবু ড়  2 1960    নত্রভননন রযাড রো ায ফানড় ৪০০ ফুট             

19 তফদ্যনাথতরা 2 1925  এর নজ আ নড তফদ্যনাথতরা রততুনরয়া .৫ ন নভ             

20 নত্রভননন রযাড 2 1928    রদাদাড়ীয়া রততুনরয়া ২ ন নভ             

21 ভানন তরা রযাড 2 1926    জাভতরা ভানন তরা ২ ন নভ             

22 ভাদ্রাা রযাড 2 1926    জাভতরা ভাদ্রাা ২.৫ ন নভ             

23 প্রাআভাযী স্কুর রযাড 2 1927    ফন্তপুয ভানন তরা ১ ন নভ             

24 তারতরা রযাড 2 1932    তারতরা এযাদ রভাড় ১.৫ ন নভ             

25 রে াড়া রযাড 2 0    জাভতরা রোড়া ১ ন নভ             

26 গারদা রভাড়র াড়া যাস্তা 3 2005    গারদা জব্বায রভাড়দরয 

ফানড় 

ভনঙয়াদযয ফানড় ১ ন নভ             

27 গারদা োর াড়া যাস্তা 3 0  এর নজ আ নড গারদা আ যাদভয ফানড়   াদদভয ফানড়  ৩০০ ফুট             

28 মদায যাজগন্ধ যাস্তা 3 2001  এর নজ আ নড তারতরা রভাড়  নঝনরয োর  ৩ ন নভ             

29 গারদা ভযনঞ্চ যাস্তা 3 2007  এর নজ আ নড তারতরা রভাড়  ররাঞ্চী ফাজায  ৫ ন নভ             

30 ভানন তরা দত রেদয়দযয ফানড় 

ম যন্ত ১টি ব্রীজ অদছ 

3 0                      

31 রাাদগয ফানড় দত রেদয়যয ফানড় 

ম যন্ত ১টি  ারবাট য অদছ 

3 0                      

32 গারদা দনক্ষণ াড়া ভাদঠয যাস্তা 3 0    গারদা তারতরা রভাড়  গারদা জদভ 

রভাড়দরয ফানড়  

২.৫ ন নভ             

33 ানয়ায নফর যাস্তা 3 0    রতাতরা জানায ফানড়  ানুয়ায নফর  ২ ন নভ             



  

াতা-39 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

এরনজআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

34 গারদা নফদরয যাস্তা 3 0    াাজাান ডাক্তাদযয 

ফানড়  

ানুয়ায  নফর  ২ ন নভ             

35 ররাঞ্চী ফাজায যাস্তা 3 0    জদভ রভাড়দরয ফানড়  ররাঞ্চী ফাজায  ১ ন নভ             

36 ররাঞ্চী ফাজায যাস্তা 3 0    ররাঞ্চী ফাজায যাস্তা ভনঙ্গয়াদযদয ফানড়  ১.৫ ন নভ             

37 গারদা দনক্ষণ াড়া যাস্তা 3 0    ভানন তার রযাড  আ যামুদরয ফানড়  ১ ন নভ             

38 গারদা দনক্ষণ াড়া যাস্তা 3 0     াওাদযয ফানড়  কুন্ডুযাদভয ফানড়  ২ ন নভ             

39 গারদা দনক্ষণ াড়া যাস্তা 3 0    গারদা রাদদনয ফানড়  েদয়দযয ফানড়  ১.৫ ন নভ             

40 গারদা ঈিয াড়া যাস্তা 3 0    নঝনরয োর  রাদদনয ফানড়  ১.৫ ন নভ             

41 গারদা ঈিয াড়া ভাদঠয  যাস্তা 3 0    তারতরা রভাড়  ানপ নভনিয 

ফানড়  

২ ন নভ             

42 েড়নঞ্চ রভাড়র াড়া যাস্তা 4 2011  এর নজ আ নড েড়নঞ্চ ঈিয াড়া জাদভ 

ভনজদ 

অ ফদযয ফানড়  .৫ ন নভ             

43 েড়নঞ্চ র াম্পানন যাস্তা 4 2000  এর নজ আ নড আনতাদজয ফানড়  েড়নঞ্চ াড়া োনা 

ভনজদ  

.৫ ন নভ             

44 ভননযাভপুয রেদাাড়া যাস্তা 4 2001  এর নজ আ নড ভননযাভপুয  রেদাাড়া ফাজায ২ ন নভ             

45 েড়নঞ্চ যাস্তা 4 2003  এর নজ আ নড েড়নঞ্চ যাস্তা েড়নঞ্চ ভাধ্যনভ  

নফদ্যারয় 

৩ ন নভ             

46 েড়নঞ্চ দনক্ষণ াড়া যাস্তা 4 2003  এর নজ আ নড ভনজদ রভাড়  গপাদযয রদা ায  ৩০০ ফুট             

47 েড়নঞ্চ পূফ য াড়া যাস্তা 4 2003  এর নজ আ নড ভনজদ রভাড়  অম্মদদয ফানড়  ২০০ ফুট             

48 েড়নঞ্চ ঈিয াড়া যাস্তা 4 0    রগাকুদরয ফানড়  নদ্যদরয ফানড়  ১ ন নভ             

49  াদ য ফটতরা যাস্তা 4 0    নদ্যদরয ফানড় ম যন্ত  াদ য ফটতরা  .৫ ন নভ             

50 ভড়নঞ্চ পন য াড়া যাস্তা 4 0    নফোদরয ফানড়  ভাওরান 

ভনজফদযয ফানড়  

৪০০ ফুট             

51 ভড়নঞ্চ পন য াড়া যাস্তা 4 0    নফোদরয ফানড়  রভাফাদদযয ফানড়  ৩০০ ফুট             

52 েড়নঞ্চ যদায াড়া যাস্তা 4 0    ফয দতয ফানড়  নজয়ারুদরয ফানড়  ৪০০ ফুট             

53 েড়নঞ্চ দপাদায ফানড় যাস্তা 4 0    ব্রীজ  যভাদনয ফানড়  ৪০০ ফুট             

54 েড়নঞ্চ যদায াড়া যাস্তা 4 0    নপদ য ফানড়  অপাদযয ফানড়  ১ ন নভ             

55 েড়নঞ্চ যদায াড়া যাস্তা 4 0    সুযদতয ফানড়  াদতদভয ফানড়  .৫ ন নভ             

56 েড়নঞ্চ াদতদভয ফানড়য যাস্তা 4 0    অননছুদযয ফানড়  তানযদ য ফানড়  ৬০০ ফুট             

57 েড়নঞ্চ দনক্ষণ াড়া যাস্তা 4 0     াওাদযয ফানড়  তানযদ য ফানড়  ৫০০ ফুট             

58 েড়নঞ্চ গুরজায াড়া যাস্তা 4 0    লুৎপদযয ফানড়  সুযদতয ফানড়  .৫ ন নভ             

59 েড়নঞ্চ নিভ াড়া যাস্তা 4 0    রতাপাদয়দরয ফানড়  েয়ফাদযয ফানড়  ১ ন নভ             

60 েড়নঞ্চ নিভ াড়া যাস্তা 4 0    গপাদযয ফানড়  গপাদযয রদা ান                

61 েড়নঞ্চ পূফ য াড়া যাস্তা 4 0    রাদদনয ফানড়  রোযদদদয ফানড়  ৩০০ ফুট             

62 েড়নঞ্চ দনক্ষণ াড়া যাস্তা 4 0    অননদয ফানড়  জাপদযয ফানড়  .৫ ন নভ             

63 কৃষ্ণফাটি যাস্তা 5 2007  আঈ ন ভনয়াদযয ফানড়  যায়াদনয ফানড়  ৫০০ ফুট             

64 ারঞ্চী বাঙ্গায যাস্তা 5 2007  আঈ ন রযভদতয ফানড়  এযাদদয ফানড়  ২০০ ফুট             

65 কৃষ্ণফাটি পূফ য াড়া যাস্তা 5 2008  আঈ ন ননভ যদরয ফানড়  জয় এয ফানড়  ৩০০ ফুট             



  

াতা-40 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

এরনজআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

66 কৃষ্ণফাটি পূফ য াড়া যাস্তা 5 2008  আঈ ন শ্রী াদন্তয ফানড়  নফ াদয ফানড়  ৪০০ ফুট             

67 জাভতরায রভাড় যাস্তা 5 2013  আঈ ন জাভতরায রভাড়  অছাদদয ফানড়  ৪৭০ ফুট             

68 গযীফপুয রভাড় যাস্তা 5 0  এর নজ আ নড গযীফপুয রভাড় রেদাাড়া ফাজায  ১.৫ ন নভ             

69 আঈননয়ন নযলদ যাস্তা 5 2001  এর নজ আ নড োনরয়া ভাঠ  গযীফপুয রভাড় ২.৫ ন নভ             

70  লুাড়ায যাস্তা 5 2013  আঈ ন রভাদভনায ফানড়  নজরুদরয ফানড়  ৬০০ ফুট             

71 তযপদায াড়া যাস্তা 5 0    অযাদদয রদা ান  নফশ্বনাদথয ফানড়  ১.৫ ন নভ             

72 কৃলনফাটি বাঙ্গা যাস্তা 5 0    ভনজদদয ফানড়  চাদপুয স্কুর  ২ ন নভ             

73 নযদ রভাড় যাস্তা 5 0    নযদদয ফানড়  দ্যদ য ফানড়  ১ ন নভ             

74 ররাঞ্চী রভাড়র াড়া 5 0    অনাদযয ফানড়  জারারপুদযয 

ফাজায 

২.৫ ন নভ             

75 ররাঞ্চী বাঙ্গা যাস্তা 5 0    জাভতরায রভাড়   াওাদযয ফানড়  ১ ন নভ             

76 কৃষ্ণফাটি যাস্তা 5 0    ন্তদলয ফান   ানপুয ভাঠ ১.৫ ন নভ             

77 শ্মান রযাড 6 2010  এর নজ এ ন জারারপুয রযাড  রভাাম্মদপুয  .২ ন নভ             

78 রাদরয রযাড 6 2010  আঈ ন নফদরয রযাড  সুতননয়া নফর .৫ ন নভ             

79 নফদরয রযাড 6 0    যনপদ য ফানড়  নুযফদরদদয 

বাগাড় 

১.৫ ন নভ             

80 রভাক্তাযপুয রথদ  ভননযাভপুয রযাড 6 2001  এর নজ আ নড ভ দছদদয ফানড়  ৮ নং ওয়াদড যয 

ভনজদ  

২ ন নভ             

81 আঈ ন রযাড 6 2001  এর নজ আ নড ফাজায রযাড  আঈ ন এয নদদ  .২ ন নভ             

82 ৬ নং ওয়াদড য ১০টি ফক্স  ারবাট য 

অদছ  

6 0  এর নজ এ ন                   

83 ৬ নং ওয়াদড য ১০০টি রছাট পুর অদছ  6 0  আঈ ন                   

84 ট্াংযাভাযী রযাড 6 1972  এর নজ আ নড জারারপুয ফাজায  রভাতাদরফ ফানড় ১.৫ ন নভ             

85 রঘা াড়া রযাড 6 1975    দনক্ষন াড়া রযাড  যনপদ য ফানড়  ১.৫ ন নভ             

86 দনক্ষন াড়া রছাট রযাড 6 1975    নওদয ফানড়  রঘা াড়া রযাড .৫ ন নভ             

87 যঘুনাথ পুয রযাড 6 1980    অনতয ফানড়  রভাতাদরফ ফানড় ১ ন নভ             

88 গযীফপুয রযাড 6 2003  এর নজ এ ন ফড় রযাড  রনরদভয ফানড়  .২ ন নভ             

89 দনক্ষন াড়া রযাড 6 0  আঈ ন নজরুদরয ফানড়  যনপদ য ফানড়  ২ ন নভ             

90 নিভ াড়া রযাড 6 0    জুয  ফয  অজাদদয ফানড়  .৫ ন নভ             

91 জারারপুয ভধ্যাড়া রযাড 6 0        .৩ ন নভ             

92 দনক্ষন াড়ায রযাড 7 2013  এর নজ এ ন যনদ রভাড়  নযাজ ফানড়  .৩২ ন নভ             

93 নঝ যগাছা রথদ  ভননযাভপুয রযাড 7 2001  এর নজ আ নড ট্াংযাভাযী ফাজায   দভফানড়য়া ব্রীজ ২ ন নভ             

94 চাচড়ায রযাড 7 2001  এর নজ আ নড  দভফানড়য়া ফাজায  নজরুদরয আদটয 

বাটা 

১ ন নভ             

95 ট্াংযাভাযী স্কুর রযাড 7 2003  এর নজ আ নড রভআন রযাড  স্কুর  .৫ ন নভ             

96 ভাসুদ  াটিয রযাড 7 2010  এর নজ আ নড রাদদনয ফানড়  ভনতদনয ফানড়  ১.৫ ন নভ             

97 ৭ নং ওয়াদড য ১০টি ফক্স  ারবাট য 

অদছ  

7 0  আঈ ন                   



  

াতা-41 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

এরনজআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

98 ৭ নং ওয়াদড য ৭০ টি রছাট পুর অদছ  7 0  আঈ ন                   

99  ানয য াড়ায রযাড 7 1970    নযাজ ফানড় রথদ  রাদন ফানড়  ২ ন নভ             

100 ভাদঠয রযাড 7 1985    ওাদফয ফানড় রথদ  রভানায আদটয 

বাটা 

১ ন নভ             

101 নুনায নফদরয রযাড 7 0    রভাাযদপয ফানড় রথদ  অভজাদদয ফানড় ১.৫ ন নভ             

102 নফর াড়ায রযাড 7 0  আঈ ন অনর রাদন ফানড় 

রথদ  

নজরুদরয আদটয 

বাটা 

২ ন নভ             

103  ায ায ভধ্যাড়া 7 0    ফদ্যয ফানড় রথদ  ভনভদনয ফানড় ১ ন নভ             

104 নিভ াড়ায রযাড 7 0    ট্াংযাভাযী রযাড রথদ  ভাসুদ  াটিয 

রযাড 

.৫ ন নভ             

105  দভফানড়য়া নফর রযাড 7 0        .২ ন নভ             

106 চাদপুয ভনজদ রভাদড়য রযাড 8 0    আব্রানদভয রদা ান অনতয়াদযয ফানড় .২ ন নভ             

107 ভানঝ অরী প্রধান ড় - গফুদযয 

ফানড়য যাস্তা 

8 0  আঈ ন ভানঝ অরী প্রধান ড়  গফুদযয ফানড় ৩০০ ফুট             

108 নভজান ভাষ্টাদযয ফানড় রথদ  

 াভরুর ভাষ্টাদযয ফানড় 

8 0  আঈ ন নভজান ভাষ্টাদযয ফানড়   াভরুর ভাষ্টাদযয 

ফানড়  

৮০০ ফুট             

109 অবুদরয ফানড়য যাস্তা 8 0  আঈ ন প্রধান ড়  অবুদরয ফানড় ৩০০ ফুট             

110 চাদপুয ভনজদ রভাদড়য রযাড 8 0    অনতয়াদযয ফানড় নযয নদী ১০০০ ফুট             

111 াদফফ অরীয ফানড়য াদয যাস্তা 8 0    চাদপুয প্রধান ড়  রভাাম্মদ 

অনভদনয ফানড় 

৫০০ ফুট             

112 ভাঝাড়া ভননদযয রদা াদনয যাস্তা 8 0    ভননদযয রদা ান ভাদর  ও 

াদদভয ফানড় 

২০০০ ফুট             

113 চাদপুয রঘাল ফানড়য যাস্তা 8 0    ননদ্দদ য ফানড় দত সুফা এয ফানড় ১২০০ ফুট             

114 চাদপুয ভনিদযয যাস্তা 8 0    গানঙ্গ ফানড়য রভাড় নযয নদী ২০০০ ফুট             

115 চাদপুয  াভায ঘাদটয যাস্তা 8 0    অরী রাদদন নভর নযয নদী ৩০০০ ফুট             

116 চাদপুয কৃষ্ণফাটিয যাস্তা 8 0    চাদপুয ভাধ্যনভ  

নফদ্যারয় রথদ  

কৃষ্ণফাটি ৩০০০ ফুট             

117 চাদপুয  ানরতরায যাস্তা 8 0    চাদপুয ফাজায নযয নদী ১০০০ ফুট             

118 ভানঝতরা ঋনল াড়ায যাস্তা 8 0    চাদপুয ফাজায অরী  দদযয 

ফানড়য রভাড় 

১৪০০ ফুট             

119 ভানঝ অরী াগদযয ফানড়-নননেদরয 

ফানড়য যাস্তা 

8 0    াগদযয ফানড় নননেদরয ফানড় ৮০০ ফুট             

120 রভাস্তপায ফানড় - নযয নদীয যাস্তা 8 0    রভাস্তপায ফানড় নযয নদী ১০০০ ফুট             

121 রমানগদার নিভ াড়ায যাস্তা 8 0    োদরদ  ফানড় অব্দুর দ য 

ফানড় 

২০০০ ফুট             

122 রমানগদার ঈিয াড়ায যাস্তা 8 0    আব্রানদভয ফানড় োদরদ য ফানড় ৩০০০ ফুট             

123 রমানগদার দনক্ষণ াড়ায যাস্তা 8 0    অব্দুর দ য ফানড় 

রথদ  

ভনতদনয ফানড় ৩০০০ ফুট             



  

াতা-42 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযে 

এরনজআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

124 রমানগদার পূফ য াড়ায যাস্তা 8 0    ভনতদনয ফানড় রথদ  আব্রানদভয ফানড়  ২০০০ ফুট             

125 রমানগদার আব্রানদভয ফানড় রথদ  

নদীয যাস্তা 

8 0    রমানগদার আব্রানদভয 

ফানড় রথদ  

নদী ৩৫০ ফুট             

126 রমানগদার অক্তাদযয ফানড় রথদ  

নদীয যাস্তা 

8 0    অক্তাদযয ফানড় নদীয যাস্তা ৩০০ ফুট             

127 পুনতদনয রভাদড়য যাস্তা 9 0  আঈ ন ভতদরফ গাজীয ফানড়  ারাদভয ফানড় ২০০ ফুট             

128 েনরদরয ফানড় রথদ   াঠার তরা 

ফাজাদযয যাস্তা 

9 2002  আঈ ন েনরদরয ফানড়   াঠার তরা 

ফাজায  

১ ন নভ             

129 অবু  ারাদভয ফানড় রথদ  

রনতফুদন্নায ফানড়য যাস্তা 

9 2001  আঈ ন অবু  ারাদভয ফানড়  রনতফুদন্নায 

ফানড়য যাস্তা 

১ ন নভ             

130 অনজজাদযয ফানড় রথদ  

ররা ভাদনয ফানড়য যাস্তা 

9 2001  আঈ ন অনজজাদযয ফানড়  ররা ভাদনয 

ফানড়য যাস্তা 

১ ন নভ             

131 ভাঝাড়ায ভাদ্রাায যাস্তা 9 2001  আঈ ন যওদনয ফানড় ভাদ্রাা ১ ন নভ             

132 দনক্ষন াড়ায যাস্তা 9 2001  আঈ ন াদভদদয ফানড় েনরদরয ফানড় .৫ ন নভ             

133 ফাজায রথদ   াদভ যদাদযয 

ফানড় 

9 2001  আঈ ন ফাজায   াদভ যদাদযয 

ফানড়  

.৫ ন নভ             

134 পুনতদনয রভাদড়য যাস্তা 9 0    পুনতদনয রভাড় ভতদরফ গাজীয 

ফানড় 

.৫ ন নভ             

135 ঈিয াড়ায ভাদঠয যাস্তা 9 0    নদ্যদরয ফানড় ভাঠ .৫ ন নভ             

136 অনজজাদযয ফানড় রথদ  াান 

ভাষ্টাদযয ফানড় 

9 0    অনজজাদযয ফানড় রথদ  াান ভাষ্টাদযয 

ফানড় 

৯০০ ফুট             

137 ররা ভাদনয ফানড় রথদ  যওদনয 

ফানড়য যাস্তা 

9 0    ররা ভাদনয ফানড় রথদ  যওদনয ফানড় ৮০০ ফুট             

138 নক্লনন  রথদ  েনরর রদেয ফানড়য 

যাস্তা 

9 0    নক্লনন  রথদ  েনরর রে ফানড় 

ম যন্ত 

.৫ ন নভ             

139 ফড় পুকুদযয যাস্তা 9 0    জদফদ রদেয যাস্তা ফড় পুকুয .৫ ন নভ             

140 ফনদযয ফানড় রথদ  ানভদদয 

ফানড়য যাস্তা 

9 0    ফনদযয ফানড় রথদ  ানভদদয ফানড়               

141 ফজলুয ফানড় রথদ  ননজাদভয ফানড়য 

যাস্তা 

9 0    ফজলুয ফানড় রথদ  ননজাদভয ফানড় 

ম যন্ত 

.৫ ন নভ             

142 ভনতয়াদযয ফানড় রথদ  অবুদরয 

ফানড়য যাস্তা 

9 0    ভনতয়াদযয ফানড় রথদ  অবুদরয ফানড় .৫ ন নভ             

143 াাজাদনয ফানড় রথদ  াছাদনয 

ফানড়য যাস্তা 

9 0    াাজাদনয ফানড় রথদ  াছাদনয ফানড় .৫ ন নভ             

144 ভাীদনয পুকুয রথদ  াছাদনয 

ফানড়য াদ 

9 0    ভাীদনয পুকুয রথদ  াছাদনয ফানড় 

ম যন্ত 

.৫ ন নভ             

145 বুদযয ফানড় রথদ  ভদদযয 

ফানড়য যাস্তা 

9 0    বুদযয ফানড় রথদ  ভদদযয ফানড় 

ম যন্ত 

৩০০ ফুট             

146 ফাজায রথদ  আনদয ফানড়য যাস্তা 9 0    ফাজায রথদ  আনদয ফানড়  ১ ন নভ             
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 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 
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াতা-45 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 
 ভাঠ ম যাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 
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াতা-46 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-47 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-48 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-49 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-50 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-51 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-52 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য—৯ 

 


