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াতা-II : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

মু ফন্ধ 

 

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

ম্পদ রযনিষ্টায থা া অফশ্য । আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ বক্ত  র স্থাফয ও স্থাফয ম্পনি (রমভন- যাস্তা, ব্রীি,  ারববাট, ভাদ বট, পুকুয, অফাফত্র, মন্ত্রানত, বফন 

আতযানদ) এআ রযনিষ্টাদয ন্তর্ভ বক্ত ওয়া ফাধ্যতামূর  রম াদন প্রদতয টি ম্পদ ক্রদয়য তানয , মূল্য, তনফদরয ঈৎ, যক্ষণাদফক্ষণ আতযানদ ম্পদ রযনিষ্টাদয ঈদে  থা দফ। 

 

আঈননয়ন নযলদ াদযনার ম্যানুদয়র ২০০৯ নুমায়ী ৩০ জুন ২০১৩ এয ভদধ্য  র আঈননয়ন নযলদদ  ননধ বানযত পযম্যাট নুাদয ম্পদ রযনিষ্টায 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 রযনিষ্টায চুড়ান্ত  যায ভয়ীভা পুনঃননধ বাযণ  যা য়। পদর গুণগত ভান ফিায় রযদ  স্থায়ী ম্পদ নিনিত যণ, প্রস্তুত যণ এফং ডাটাদফি ততযী  যায িন্য 

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

 

 

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

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

গ্রদনয তৈততা নযাদযয রক্ষদত্র নফদল র্ভনভ া ারন  যদফ।  

 

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

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

দমাগীতায িন্য অন্তনয  কৃতজ্ঞতা িানানি। 

 

ধন্যফাদাদন্ত, 

 

রিয়াযম্যান 

৮ নং ননফ বাদ ারা আঈননয়ন নযলদ, 

নি যগাছা, মদায।            

 



  

াতা-III : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

সুনিত্র

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নিনিত যণ এফং নাম্বানযং           4- ২৬  

 র ানডং আনদডক্স:          5- 6 

 আঈননয়ন নযলদদয ম্পদদয নফফযণ ও নযভান      7 

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

 আঈননয়ন নযলদদয নরকূ 

 আঈননয়ন নযলদদয যাস্তা 
 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনিষ্টায         ২৭ - ৪৮ 

 আঈননয়ন নযলদ বফন ও র্ভনভ 

 আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র, মন্ত্রানত ও আদর ক্ট্রননক্স াভগ্রী 

 আঈননয়ন নযলদদয নরকূ 

 আঈননয়ন নযলদদয যাস্তা 

 

 

ধ্যায়-৩ : আঈননয়ন নযলদদয (ওয়াড ব নবনি ) ম্পদদয াভানি  ভাননিত্র    4৯- ৫৮

 

 

 

 



  

াতা-4 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নিনিত যণ এফং ম্পদ নাক্ত যণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-5 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

আঈনব আঈননয়ন নযলদ বফন 

প্রানফ প্রাথনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভানফ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভাদ্রাা ভাদ্রাা বফন 

 দরি  দরি বফন 

ভনিয ভনিয 

শ্মান শ্মানঘাট 

এ া এনতভ  ানা 

ইগা ইদগাহ্  ভয়দান 

রা রাস্ট নপ বফন 

আঈর্ভ আঈননয়ন র্ভনভ নপ বফন 

  আঈননয়ন স্বাস্থয ও নযফায  ল্যান র ন্দ্র 

ভা  ভাদ বট/াট/ফািায 

মাছা মাত্রী ছাঈনী 

ভনিদ ভনিদ 

 ফযস্থান  ফযস্থান 

ন  ন নন   ন বায/ স্পট ব 

ব নফনবন্ন ধযদনয য ানয বফন 

ভািায ভািায 

ব্যাং  নফনবন্ন য ানয/দফয ানয ব্যাং  

রাআদব্রযী রাআদব্রযী/াঠাগায 

ক্লাফ ক্লাফ/ংঘ/াংস্কৃনত  নযলদ/নভনত/ংস্থা 

এননিও নফনবন্ন এননিও 

ন্যান্য ন্যান্য 
 

 

 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

ভাযা ভাটিয যাস্তা (রছাট ফড়  র ধযদনয) 

াআ আদটয নরং(ফানরয ঈয আট নফছাদনা া া যাস্তা) 

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

ানি নি ঢারাআ নদদয় ততনয া া যাস্তা 

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

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

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 রি প্র ল্প/দি রভনন (য ানয/দফয ানয) 

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 



  

াতা-6 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

ন্যান্য ন্যান্য 

অরভা অরভাযী 

আস্টযানফ  নম্পঈটায এদক্সনযি 

 যানফদনট  যানফদনট 

 যাদভযা  যাদভযা 

 ভ  নম্পঈটায 

 াট  াট 

গন গবীয নরকূ 

ঘনড় ঘনড় 

রিয়ায রিয়ায 

রিনায রিনাদযটয 

িনভ িনভ 

টাআদভ টাআ রভনন 

টিনব টিনব 

রটনফর রটনফর 

ট্াং  াননয ট্াং  

িনর িনর 

তারা তারা 

ততিত্র ততিত্র 

াম্প াননয াম্প 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয 

নপল্টায াননয নপরটায 

পযান পযান 

পদটা ন পদটাষ্টযাট রভনন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

নিি নিি 

ফাআা ফাআাআদ র 

নফদ্যযৎঈ নফদ্যযৎ যফযাদয ঈ যণ 

রফঞ্চ রফঞ্চ 

রফাড ব রফাড ব 

ব্যাটানয ব্যাটানয 

বফন বফন 

রভনন রভনন 

রাআট রাআট 

ররনভদভ ররনভদনটিং রভনন 

রষ্টি রস্টি 

স্ক্যান স্ক্যানায রভনন 

াঈন াঈন্ড নদস্টভ 

ররপ ররপ 

রৌযনফ রৌযনফদ্যযৎ 

 



াতা-7 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ বক্ত  র স্থাফয ও স্থাফয ম্পদদয নযভান  

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

ন্যান্য 10 

আঈননয়ন নযলদ 1 

ইদগা 22 

এনতভ  ানা 2 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় 13 

রাস্ট নপ 1 

ভনিয 3 

ভনিদ 46 

ভাদ্রাা 6 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 7 

ভাদ বট 5 

শ্মানঘাট 1 

স্বাস্থয র ন্দ্র 4 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ 5512 

গবীয নরকূ 74 

স্যাননটাযী ল্যানিন 5219 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা 4 

 ারবাট ব 147 

া া যাস্তা 11 

ব্রীি 16 

ভাটিয যাস্তা 114 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

অরভাযী 5 

 নম্পঈটায 7 

 যানফদনট 1 

 যাদভযা 1 

রিয়ায 86 

িনভ 1 

রটনফর 5 

প্রদিক্টয 2 

নপ্রন্টায 1 

পদটাষ্টযাট রভনন 1 

পযান 6 

রফঞ্চ 4 

রফাড ব 1 

স্ক্যানায রভনন 1 

ররপ 2 

 

 



  

াতা-8 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: বফন 

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

আঈননয়ন নযলদ ৮ নং ননফ বাদ ারা আঈননয়ন নযলদ। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 1974 71 আঈনব ০61974০71 

িনভ ননফ বাদ ারা আঈননয়দনয িনভয নযভান ১৭ তাং।  নতয়ান নং - ১০৪,১০৫। দাগ নং ১৬৭ ,১৬৮  0 0 101 িনভ ০00০101 

 

 

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

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

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 2005 1 অরভা ০02005০1 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 2005 2 অরভা ০02005০2 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 2005 3 অরভা ০02005০3 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 2005 4 অরভা ০02005০4 

অরভাযী  াদঠয রছাট অরভাযী 0 2008 5 অরভা ০02008০5 

 যানফদনট ষ্টীদরয পাআর  যানফদনট 0 2011 6  যানফদনট ০02011০6 

রফঞ্চ  াদঠয রফঞ্চ 0 0 117 রফঞ্চ ০00০117 

রফঞ্চ  াদঠয রফঞ্চ 0 0 118 রফঞ্চ ০00০118 

রফঞ্চ  াদঠয রফঞ্চ 0 0 119 রফঞ্চ ০00০119 

রফঞ্চ  াদঠয রফঞ্চ 0 0 120 রফঞ্চ ০00০120 

রফাড ব  াদঠয রনাটি রফাড ব 0 0 121 রফাড ব ০00০121 

ররপ পাআর যা ায  াদঠয য যা  0 0 123 ররপ ০00০123 

ররপ  াদঠয রাদ ি 0 2008 124 ররপ ০02008০124 
 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রটনফর 

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

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 0 102 রটনফর ০00০102 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 0 103 রটনফর ০00০103 

রটনফর  াদঠয ফড় রটনফর 0 0 104 রটনফর ০00০104 

রটনফর  াদঠয রছাট রটনফর 0 0 105 রটনফর ০00০105 

রটনফর রছাট  াদঠয রটনফর 0 0 106 রটনফর ০00০106 

 
 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রিয়ায 

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

রিয়ায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 15 রিয়ায ০02011০15 

রিয়ায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 16 রিয়ায ০02011০16 

রিয়ায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 17 রিয়ায ০02011০17 

রিয়ায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 18 রিয়ায ০02011০18 

রিয়ায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 19 রিয়ায ০02011০19 

রিয়ায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 20 রিয়ায ০02011০20 



  

াতা-9 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

রিয়ায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 21 রিয়ায ০02011০21 

রিয়ায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 22 রিয়ায ০02011০22 

রিয়ায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 23 রিয়ায ০02011০23 

রিয়ায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 24 রিয়ায ০02011০24 

রিয়ায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 25 রিয়ায ০02011০25 

রিয়ায াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 2011 26 রিয়ায ০02011০26 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 27 রিয়ায ০02010০27 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 28 রিয়ায ০02010০28 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 29 রিয়ায ০02010০29 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 30 রিয়ায ০02010০30 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 31 রিয়ায ০02010০31 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 32 রিয়ায ০02010০32 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 33 রিয়ায ০02010০33 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 34 রিয়ায ০02010০34 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 35 রিয়ায ০02010০35 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 36 রিয়ায ০02010০36 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 37 রিয়ায ০02010০37 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 38 রিয়ায ০02010০38 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 39 রিয়ায ০00০39 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 40 রিয়ায ০00০40 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 41 রিয়ায ০00০41 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 42 রিয়ায ০00০42 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 43 রিয়ায ০00০43 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 44 রিয়ায ০00০44 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 45 রিয়ায ০00০45 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 46 রিয়ায ০02008০46 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 47 রিয়ায ০02008০47 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 48 রিয়ায ০02008০48 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 49 রিয়ায ০02008০49 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 50 রিয়ায ০02008০50 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 51 রিয়ায ০02008০51 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 52 রিয়ায ০02008০52 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 53 রিয়ায ০02008০53 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 54 রিয়ায ০02008০54 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 55 রিয়ায ০02008০55 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 56 রিয়ায ০02008০56 



  

াতা-10 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 57 রিয়ায ০02008০57 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 58 রিয়ায ০02008০58 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 59 রিয়ায ০02008০59 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 60 রিয়ায ০02008০60 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 61 রিয়ায ০02008০61 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 62 রিয়ায ০02008০62 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 63 রিয়ায ০02008০63 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 64 রিয়ায ০02008০64 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 65 রিয়ায ০02008০65 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 66 রিয়ায ০02008০66 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 67 রিয়ায ০02008০67 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 68 রিয়ায ০02008০68 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 69 রিয়ায ০02008০69 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 70 রিয়ায ০02008০70 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 71 রিয়ায ০02008০71 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 72 রিয়ায ০02008০72 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 73 রিয়ায ০02008০73 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 74 রিয়ায ০02008০74 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 75 রিয়ায ০02008০75 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 76 রিয়ায ০02008০76 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 77 রিয়ায ০02008০77 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 78 রিয়ায ০02008০78 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 79 রিয়ায ০02008০79 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 80 রিয়ায ০02008০80 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 81 রিয়ায ০02008০81 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 82 রিয়ায ০02008০82 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 83 রিয়ায ০02008০83 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 84 রিয়ায ০02008০84 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 85 রিয়ায ০02008০85 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 86 রিয়ায ০02008০86 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 87 রিয়ায ০02011০87 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 88 রিয়ায ০02011০88 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 89 রিয়ায ০02011০89 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 90 রিয়ায ০02011০90 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 91 রিয়ায ০02011০91 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 92 রিয়ায ০02011০92 



  

াতা-11 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 93 রিয়ায ০02011০93 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 94 রিয়ায ০02011০94 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 95 রিয়ায ০02011০95 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 96 রিয়ায ০02011০96 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 97 রিয়ায ০02011০97 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 98 রিয়ায ০02011০98 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 99 রিয়ায ০02011০99 

রিয়ায াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2008 100 রিয়ায ০02008০100 

 

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

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

পযান ননরংপযান 0 2008 110 পযান ০02008০110 

পযান ননরংপযান 0 2011 111 পযান ০02011০111 

পযান ননরংপযান 0 2011 112 পযান ০02011০112 

পযান ননরংপযান 0 2011 113 পযান ০02011০113 

পযান ননরংপযান 0 2011 114 পযান ০02011০114 

পযান ননরংপযান 0 2008 115 পযান ০02008০115 

 

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

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

 যাদভযা  যাদভযা SAMSUNG-ES-60 0 2011 7  যাদভযা ০02011০7 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায EPSON-T13 0 2011 107 নপ্রন্টায ০02011০107 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয  VIVTEK 0 2011 108 প্রদিক্টয ০02011০108 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয দ বা 0 2011 109 প্রদিক্টয ০02011০109 

পদটাষ্টযাট রভনন পদটা ন রভনন CANON-IR1024 0 2011 116 পদটা ন ০02011০116 

স্ক্যানায রভনন স্ক্যানায CANAN-100 0 2011 122 স্ক্যান ০02011০122 
 

 

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

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

 নম্পঈটায ন ন আঈ SAMSUNG 0 2011 8  ভ ০02011০8 

 নম্পঈটায ন দফাড ব নফিয় 0 2011 9  ভ ০02011০9 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায ভননটয SAMSUNG 0 2011 10  ভ ০02011০10 

 নম্পঈটায ভাঈ 0 2011 11  ভ ০02011০11 

 নম্পঈটায রনোআব 0 2011 12  ভ ০02011০12 

 নম্পঈটায ল্যাট HP-420 0 2011 13  ভ ০02011০13 

 নম্পঈটায ভদডভ গ্রাভীণদপান 0 2011 14  ভ ০02011০14 

 



  

াতা-12 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: য ানয ও রফয ানয প্রনতষ্ঠান 

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

ন্যান্য যািাযডুমুনযয়া য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় র রায ভাঠ 2 0 11 ন্যান্য ০20০11 

ন্যান্য  রুলা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় র রায ভাঠ 2 0 12 ন্যান্য ০20০12 

ন্যান্য  রুলা দান র ভাদ্রাা র রায ভাঠ 2 0 13 ন্যান্য ০20০13 

ন্যান্য ননফ বাদ ারা পুযাতন  যাথনর  3 1910 24 ন্যান্য ০31910০24 

ন্যান্য ননফ বাদ ারা নতুন  যাথনর  3 1975 25 ন্যান্য ০31975০25 

ন্যান্য ননফ বাদ ারা নিষ্টান ভাধীস্থান 3 1940 26 ন্যান্য ০31940০26 

ন্যান্য ননফ বাদ ারা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় র রায ভাঠ 3 0 27 ন্যান্য ০30০27 

ন্যান্য ননফ বাদ ারা রাগরাডাঙ্গা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় র রায ভাঠ 3 0 28 ন্যান্য ০30০28 

ন্যান্য ননফ বাদ ারা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় র রায ভাঠ 3 0 29 ন্যান্য ০30০29 

ন্যান্য নওযদা পুনর  যাম্প 6 0 70 ন্যান্য ০60০70 

রাষ্ট নপ নওযদা রাস্ট নপ। বফন ১ টি, রুভ ১ টি 6 1995 75 রা ০61995০75 

স্বাস্থয র ন্দ্র ননফ বাদ ারা  নভঈননটি নক্লনন  3 1998 33   ০31998০33 

স্বাস্থয র ন্দ্র ননফ বাদ ারা আঈননয়ন স্বাস্থয ও নযফায  ল্যাণ র ন্দ্র 4 0 44   ০40০44 

স্বাস্থয র ন্দ্র নদ ড়ী ফাওা  নভঈননটি নক্লনন  5 2009 60   ০52009০60 

স্বাস্থয র ন্দ্র ফো  নভঈননটি নক্লনন । বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 8 2000 97   ০82000০97 

 

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

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

প্রাথনভ  নফদ্যারয় যািাযডুমুনযয়া য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 2 1978 16 প্রানফ ০21978০16 

প্রাথনভ  নফদ্যারয়  রুলা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 2 1978 17 প্রানফ ০21978০17 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ননফ বাদ ারা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 3 1964 34 প্রানফ ০31964০34 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ননফ বাদ ারা রাগরাডাঙ্গা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 3 1946 35 প্রানফ ০31946০35 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় অনংড়ী য াযী প্রাথনভ   নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 4 1977 45 প্রানফ ০41977০45 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় অনংড়ী য াযী প্রাথনভ   নফদ্যারয়। ১ টি নফনডং, ১ টি টিনদড, রুভ ৬ টি 4 1961 46 প্রানফ ০41961০46 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফাওা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 5 1977 61 প্রানফ ০51977০61 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নদ ড়ী য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২ টি নফনডং, ১ টি টিনদড, রুভ ১০ টি 5 1949 62 প্রানফ ০51949০62 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নওযদা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন৩ টি, রুভ ৮ টি 6 1940 76 প্রানফ ০61940০76 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নননিন্তপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 6 1978 77 প্রানফ ০61978০77 

প্রাথনভ  নফদ্যারয়  ানাআযারী য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২ টি নফনডং, ১টি টিনদড, রুভ ৬ টি। িনভয নযভাণ ৯৬ তাং 7 1961 89 প্রানফ ০71961০89 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফো য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি নফনডং, ১ টি টিনদড 8 1945 98 প্রানফ ০81945০98 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রনায়ারী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 9 1978 115 প্রানফ ০91978০115 

 

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

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

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ননফ বাদ ারা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা নফনডং ১ টি, ২ টি টিনদড, রুভ ১৪ টি 3 1996 36 ভানফ ০31996০36 



  

াতা-13 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় অনংড়ী এন নড ননম্ন ভাধ্যনভ  ফানর া নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৭ টি 4 2010 48 ভানফ ০42010০48 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ফাওা অয এভ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৭ টি। 5 1996 63 ভানফ ০51996০63 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় নওযদা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ২ টি, রুভ ১৪ টি 6 1979 79 ভানফ ০61979০79 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় নননিন্তপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ১ টি নফনডং, ৩ টি টিনদড, রুভ ১২ টি 6 1994 80 ভানফ ০61994০80 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ফো ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৭ টি 8 1972 101 ভানফ ০81972০101 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় নফাযন ননম্ন ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৭ টি 9 1994 116 ভানফ ০91994০116 

 

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

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

ভাদ্রাা  রুলা দান র ভাদ্রাা। বফন ১ টি, রুভ ১০ টি 2 1999 18 ভাদ্রাা ০21999০18 

ভাদ্রাা অনংড়ী এপদতদায়ী ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 4 1987 49 ভাদ্রাা ০41987০49 

ভাদ্রাা নদ ড়ী  ওভী ভাদ্রাা। বফন ১ টি, রুভ ২ টি 5 2002 64 ভাদ্রাা ০52002০64 

ভাদ্রাা নওযদা াদপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১ টি 6 1990 81 ভাদ্রাা ০61990০81 

ভাদ্রাা ফো দান র ভাদ্রাা। টিনদড বফন ২ টি, রুভ ৮ টি 8 1995 102 ভাদ্রাা ০81995০102 

ভাদ্রাা রনায়ারী াদপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১ টি 9 1985 117 ভাদ্রাা ০91985০117 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিদ) 

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

ভনিদ রফড়ারুানন পূফ ব াড়া িাদভ ভনিদ 1 2008 6 ভনিদ ০12008০6 

ভনিদ রফড়ারুানন ভািাড়া িাদভ ভনিদ 1 1916 7 ভনিদ ০11916০7 

ভনিদ রফড়ারুানন দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 1 2013 8 ভনিদ ০12013০8 

ভনিদ নভিবাপুয ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ 1 1982 9 ভনিদ ০11982০9 

ভনিদ নভিবাপুয দনক্ষনাড়া িাদভ ভনিদ 1 1975 10 ভনিদ ০11975০10 

ভনিদ যািাযডুমুনযয়া ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ 2 2009 19 ভনিদ ০22009০19 

ভনিদ যািাযডুমুনযয়া নিভাড়া িাদভ ভনিদ 2 1952 20 ভনিদ ০21952০20 

ভনিদ যািাযডুমুনযয়া ফািায িাদভ ভনিদ 2 2002 21 ভনিদ ০22002০21 

ভনিদ  রুলা ফড় ভনিদ 2 1979 22 ভনিদ ০21979০22 

ভনিদ  রুলা ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ 2 2000 23 ভনিদ ০22000০23 

ভনিদ ননফ বাদ ারা নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 3 1965 37 ভনিদ ০31965০37 

ভনিদ ননফ বাদ ারা ভািাড়া িাদভ ভনিদ 3 1958 38 ভনিদ ০31958০38 

ভনিদ ননফ বাদ ারা পূফ বাড়া িাদভ ভনিদ 3 1992 39 ভনিদ ০31992০39 

ভনিদ ননফ বাদ ারা ফািায িাদভ ভনিদ 3 2009 40 ভনিদ ০32009০40 

ভনিদ অনংড়ী পূফ ব াড়া িাদভ ভনিদ 4 1950 50 ভনিদ ০41950০50 

ভনিদ অনংড়ী ভাদিয াড়া িাদভ ভনিদ 4 1945 51 ভনিদ ০41945০51 

ভনিদ অনংড়ী নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 4 1982 52 ভনিদ ০41982০52 



  

াতা-14 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভনিদ অনংড়ী ভাঠ াড়া িাদভ ভনিদ 4 2010 53 ভনিদ ০42010০53 

ভনিদ অনংড়ী ফািায িাদভ ভনিদ 4 2010 54 ভনিদ ০42010০54 

ভনিদ নদিডুমুনযয়া ভাদিয াড়া িাদভ ভনিদ 4 1950 55 ভনিদ ০41950০55 

ভনিদ নদিডুমুনযয়া নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 4 2008 56 ভনিদ ০42008০56 

ভনিদ নদিডুমুনযয়া াদজিগানা িাদভ ভনিদ। টিনদড 4 2009 57 ভনিদ ০42009০57 

ভনিদ ফাওা ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 5 2006 66 ভনিদ ০52006০66 

ভনিদ ফাওা দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 5 1962 67 ভনিদ ০51962০67 

ভনিদ নদ ড়ী ভাদিয াড়া িাদভ ভনিদ 5 1975 68 ভনিদ ০51975০68 

ভনিদ নওযদা িাদভ ভনিদ। ২ তরা 6 1975 82 ভনিদ ০61975০82 

ভনিদ নওযদা ফািায িাদভ ভনিদ 6 1994 83 ভনিদ ০61994০83 

ভনিদ নওযদা পুনর  যাম্প িাদভ ভনিদ 6 2000 84 ভনিদ ০62000০84 

ভনিদ নওযদা পূফ ব াড়া ওয়ানক্তয়া ভনিদ 6 2010 85 ভনিদ ০62010০85 

ভনিদ নননিন্তপুয িাদভ ভনিদ ভনিদ। ২ তরা 6 1975 86 ভনিদ ০61975০86 

ভনিদ  ানাআযারী ঈওয াড়া িাদভ ভনিদ 7 1956 91 ভনিদ ০71956০91 

ভনিদ  ানাআযারী ভাদিয াড়া িাদভ ভনিদ 7 1972 92 ভনিদ ০71972০92 

ভনিদ  ানাআযারী ফািায িাদভ ভনিদ 7 1990 93 ভনিদ ০71990০93 

ভনিদ  ানাআযারী নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ 7 1958 94 ভনিদ ০71958০94 

ভনিদ  ানাআযারী রভাল্যা াড়া িাদভ ভনিদ 7 1976 95 ভনিদ ০71976০95 

ভনিদ ফো ভাদিয াড়া িাদভ ভনিদ 8 0 105 ভনিদ ০80০105 

ভনিদ ফো নদীয ধায িাদভ ভনিদ 8 1985 106 ভনিদ ০81985০106 

ভনিদ ফো ফািায িাদভ ভনিদ। টিনদড 8 0 107 ভনিদ ০80০107 

ভনিদ ফো নযফুনি াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 8 2003 108 ভনিদ ০82003০108 

ভনিদ ফো ফাওড় াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 8 2013 109 ভনিদ ০82013০109 

ভনিদ ানদপুয ভাদিয াড়া িাদভ ভনিদ 8 1975 110 ভনিদ ০81975০110 

ভনিদ ানদপুয দনক্ষণ াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 8 2010 111 ভনিদ ০82010০111 

ভনিদ রনায়ারী াটদ ারা িাদভ ভনিদ 9 1993 118 ভনিদ ০91993০118 

ভনিদ রনায়ারী রভাড়র াড়া ভনিদ 9 1960 119 ভনিদ ০91960০119 

ভনিদ রনায়ারী রভাাদিয াড়া অাদর াদী ভনিদ 9 1964 120 ভনিদ ০91964০120 

ভনিদ রনায়ারী রভাাদিয াড়া অাদর াদী ভনিদ 9 1963 121 ভনিদ ০91963০121 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিয) 

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

ভনিয নদ ড়ী ঊনল াড়া দূগ বা ভনিয 5 1998 65 ভনিয ০51998০65 

ভনিয দনক্ষণ ভাদরাাড়া পূিা ভনিয 8 1975 103 ভনিয ০81975০103 

ভনিয ানদপুয ঈওয াড়া  ানর ভনিয 8 1995 104 ভনিয ০81995০104 

 



  

াতা-15 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ইদগাহ্ 

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

ইদগা রফড়ারুানন ইদগা ভয়দান 1 2001 1 ইগা ০12001০1 

ইদগা রফড়ারুানন ভািাড়া ইদগা ভয়দান 1 1982 2 ইগা ০11982০2 

ইদগা নভিবাপুয ঈিযাড়া ইদগা 1 1987 3 ইগা ০11987০3 

ইদগা নভিবাপুয দনক্ষনাড়া ইদগা 1 2011 4 ইগা ০12011০4 

ইদগা যািাযডুমুনযয়া র ন্দ্রীয় ইদগা ভয়দান 2 1968 14 ইগা ০21968০14 

ইদগা  রুলা র ন্দ্রীয় ইদগা ভয়দান 2 1982 15 ইগা ০21982০15 

ইদগা ননফ বাদ ারা নিভ াড়া ইদগা ভয়দান 3 2004 30 ইগা ০32004০30 

ইদগা ননফ বাদ ারা ভািাড়া ইদগা ভয়দান 3 1960 31 ইগা ০31960০31 

ইদগা ননফ বাদ ারা পূফ বাড়া ইদগা ভয়দান 3 1990 32 ইগা ০31990০32 

ইদগা অনংড়ী ভাদিয াড়া ইদগা 4 1952 41 ইগা ০41952০41 

ইদগা অনংড়ী নিভ াড়া ইদগা 4 1945 42 ইগা ০41945০42 

ইদগা নদিডুমুনযয়া ইদগা 4 1970 43 ইগা ০41970০43 

ইদগা নদ ড়ী ভাঠ াড়া ইদগা 5 1978 58 ইগা ০51978০58 

ইদগা ফাওা ইদগা 5 1977 59 ইগা ০51977০59 

ইদগা নওযদা র ন্দ্রীয় ইদগা 6 1972 72 ইগা ০61972০72 

ইদগা নননিন্তপুয পূফ ব াড়া ইদগা 6 2010 73 ইগা ০62010০73 

ইদগা নননিন্তপুয নিভ াড়া ইদগা 6 1974 74 ইগা ০61974০74 

ইদগা  ানাআযারী দনক্ষণ াড়া ইদগা 7 1961 87 ইগা ০71961০87 

ইদগা  ানাআযারী ঈওয াড়া ইদগা ভয়দান 7 1945 88 ইগা ০71945০88 

ইদগা ফো ফািায  ইদগা ভয়দান 8 1875 96 ইগা ০81875০96 

ইদগা রনায়াদর রভাড়র াড়া ইদগা ভয়দান 9 0 112 ইগা ০90০112 

ইদগা রনায়াদর রভাাদিযাড় ইদগা ভয়দান 9 0 113 ইগা ০90০113 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: এনতভ ানা 

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

এনতভ  ানা রফড়ারুানন এনতভ ানা। বফন ২ টি, রুভ ৩ টি 1 2000 5 এ া ০12000০5 

এনতভ  ানা রনায়ারী াদপনিয়া ভাদ্রাা এনতভ ানা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১ টি 9 0 114 এ া ০90০114 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: শ্মান 

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

শ্মানঘাট নদ ড়ী ফাওা শ্মান 5 0 69 শ্মান ০50০69 

 
 

 

 



  

াতা-16 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: াট/ফািায/ভাদ বট 

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

ভাদ বট অনংড়ী ফািায 4 2010 47 ভা  ০42010০47 

ভাদ বট নওযদা ফািায 6 0 78 ভা  ০60০78 

ভাদ বট  ানাআযারী ফািায 7 1927 90 ভা  ০71927০90 

ভাদ বট ফো ফািায 8 1974 99 ভা  ০81974০99 

ভাদ বট ানদপুয দনক্ষণ ভাদরা াড়া ফািায 8 2010 100 ভা  ০82010০100 

 

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

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

গবীয নরকূ রফড়ারুানন গ্রাদভ প্রায় ২০৫ টি গবীয নরকূ অদছ 1 0 1 গন ০10০1 

গবীয নরকূ নভিবাপুয গ্রাদভ প্রায় ১৪৫ টি গবীয নরকূ অদছ 1 0 2 গন ০10০2 

গবীয নরকূ যািাযডুমুনযয়া গ্রাদভ রভাট ৩৪০ টি গবীয নরকূ অদছ 2 0 11 গন ০20০11 

গবীয নরকূ  রুলা গ্রাদভ ২৩৫ টি গবীয নরকূ অদছ 2 0 12 গন ০20০12 

গবীয নরকূ নন বফাদ ারা গ্রাদভ রভাট ৪৩০ টি গবীয  নরকু অদছ 3 0 22 গন ০30০22 

গবীয নরকূ অনংড়ী গ্রাদভ ৩০১ টি গবীয নরকূ অদছ 4 0 32 গন ০40০32 

গবীয নরকূ নদিডুমুনযয়া গ্রাদভ ২৪৯ টি গবীয নরকূ অদছ 4 0 33 গন ০40০33 

গবীয নরকূ অনংড়ী ািাদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2012 34 গন ০42012০34 

গবীয নরকূ ৪ নং ওয়াদড ব রভাট ৫৫০ টি গবীয নরকূ অদছ 4 0 35 গন ০40০35 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড ব রভাট ৪০৮ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0 66 গন ০50০66 

গবীয নরকূ ফাওা গ্রাদভ রভাট ২৮০ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0 67 গন ০50০67 

গবীয নরকূ নদ ড়ী গ্রাদভ রভাট ১২৮ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0 68 গন ০50০68 

গবীয নরকূ নযদা গ্রাদভ প্রায় ২৫৫ টি গবীয নরকু অদছ 6 0 89 গন ০60০89 

গবীয নরকূ নননিন্তপুয গ্রাদভ প্রায় ২৫০ টি গবীয নরকু অদছ 6 0 90 গন ০60০90 

গবীয নরকূ  ানাআযারী গ্রাদভ প্রায় ৪০০ টি গবীয নরকূ অদছ 7 0 98 গন ০70০98 

গবীয নরকূ ফো গ্রাদভ ৬৩৫ টি গবীয নরকু অদছ 8 0 110 গন ০80০110 

গবীয নরকূ ানদপুয গ্রাদভ প্রায় ২০০ টি গবীয নরকূ অদছ 8 0 111 গন ০80০111 

গবীয নরকূ রনায়ারী গ্রাদভ ৫০০টি গবীয নরকূ অদছ 9 0 124 গন ০90০124 

গবীয নরকূ রফড়ারুানন অপিাদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2008 3 গন ০12008০3 

গবীয নরকূ রফড়ারুানন নদদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 0 4 গন ০10০4 

গবীয নরকূ রফড়ারুানন নভ াআদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 1995 5 গন ০11995০5 

গবীয নরকূ রফড়ারুানন অরী রাদদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2004 6 গন ০12004০6 

গবীয নরকূ নভিবাপুয রভাস্তপায ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2013 7 গন ০12013০7 

গবীয নরকূ নভিবাপুয অব্দুয যভাদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2003 8 গন ০12003০8 

গবীয নরকূ যািাযডুমুনযয়া অনভদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 13 গন ০22013০13 

গবীয নরকূ যািাযডুমুনযয়া িাপদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 2 2010 14 গন ০22010০14 

গবীয নরকূ যািাযডুমুনযয়া িান দযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2010 15 গন ০22010০15 



  

াতা-17 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

গবীয নরকূ যািাযডুমুনযয়া মুনসুদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2011 16 গন ০22011০16 

গবীয নরকূ যািাযডুমুনযয়া সুযভদতয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2009 17 গন ০22009০17 

গবীয নরকূ  রুলা  দভ অরীয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 18 গন ০22013০18 

গবীয নরকূ  রুলা িনভদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2008 19 গন ০22008০19 

গবীয নরকূ ননফ বাদ ারা িাাঙ্গীদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 3 2004 23 গন ০32004০23 

গবীয নরকূ ননফ বাদ ারা নদ্যদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 24 গন ০32011০24 

গবীয নরকূ ননফ বাদ ারা মুনাদয়দভয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 3 2006 25 গন ০32006০25 

গবীয নরকূ ননফ বাদ ারা যনদদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 3 2006 26 গন ০32006০26 

গবীয নরকূ নপয়াদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 3 2003 27 গন ০32003০27 

গবীয নরকূ নন বফাদ ারা আজ্জদতয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু 3 2008 28 গন ০32008০28 

গবীয নরকূ নন বফাদ ারা প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকু 3 2010 29 গন ০32010০29 

গবীয নরকূ নন বফাদ ারা নগিবায় ১ টি গবীয নরকু 3 2013 30 গন ০32013০30 

গবীয নরকূ অনংড়ী পূফ বাড়া ভননদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2004 36 গন ০42004০36 

গবীয নরকূ ভাদিয াড়া অনিদিয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 4 2010 37 গন ০42010০37 

গবীয নরকূ নফশ্বা াড়া ানফদফয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 4 2007 38 গন ০42007০38 

গবীয নরকূ ভাঠ াড়া নিয়ায ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2012 39 গন ০42012০39 

গবীয নরকূ ভাদিয াড়া ািাদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2012 40 গন ০42012০40 

গবীয নরকূ নিভ াড়া িান দযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2012 41 গন ০42012০41 

গবীয নরকূ নদিডুমুনযয়া অ ফদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2007 42 গন ০42007০42 

গবীয নরকূ ক্বানয াদদফয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2011 43 গন ০42011০43 

গবীয নরকূ নিভ াড়া ভ দছদদয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2010 44 গন ০42010০44 

গবীয নরকূ নদিডুমুনযয়া ভনিদদয াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2012 45 গন ০42012০45 

গবীয নরকূ ন তাদফয ফাড়ীয  াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2012 46 গন ০42012০46 

গবীয নরকূ ফাওা ঈওয াড়া ভনিদদয াদ ১ টি গবীয নরকূ 5 2004 69 গন ০52004০69 

গবীয নরকূ ফাওা নযিাঈদরয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 5 2013 70 গন ০52013০70 

গবীয নরকূ ফাওা অনারুদরয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 5 2013 71 গন ০52013০71 

গবীয নরকূ অক্কাদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 2004 72 গন ০52004০72 

গবীয নরকূ  ওাদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 5 2008 73 গন ০52008০73 

গবীয নরকূ ফাওা অনিদিয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 2005 74 গন ০52005০74 

গবীয নরকূ দনক্ষণ াড়া ভনিদদয াদ ১ টি গবীয নরকূ 5 1999 75 গন ০51999০75 

গবীয নরকূ ফাওা ঊনলাড়া নভদনয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 5 2003 76 গন ০52003০76 

গবীয নরকূ নদ ড়ী যনপকুদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 2005 77 গন ০52005০77 

গবীয নরকূ নদ ড়ী আযাআদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 2002 78 গন ০52002০78 

গবীয নরকূ নদ ড়ী স্বদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 2000 79 গন ০52000০79 

গবীয নরকূ নওযদা ািী অব্দুয গফুয নফশ্বা এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু 6 2005 91 গন ০62005০91 

গবীয নরকূ নওযদা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকু 6 1975 92 গন ০61975০92 



  

াতা-18 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

গবীয নরকূ ননিন্তপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকু 6 2012 93 গন ০62012০93 

গবীয নরকূ ননিন্তপুয দপর নফশ্বাদয িনভদত ১ টি গবীয নরকু 6 0 94 গন ০60০94 

গবীয নরকূ নওযদা িভদয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 6 0 95 গন ০60০95 

গবীয নরকূ  ানাআযারী অদদয়য ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 7 2003 99 গন ০72003০99 

গবীয নরকূ  ানাআযারী দদ অরীয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 7 2004 100 গন ০72004০100 

গবীয নরকূ  ানাআযারী মুনতাি অরীয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 7 2010 101 গন ০72010০101 

গবীয নরকূ  ানাআযারী মুস্তানপদিয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 7 1998 102 গন ০71998০102 

গবীয নরকূ  ানাআযারী প্রফুদেয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 7 2009 103 গন ০72009০103 

গবীয নরকূ  ানাআযারী অবুর নফশ্বাদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013 104 গন ০72013০104 

গবীয নরকূ ফো অদনায়াদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু 8 2007 112 গন ০82007০112 

গবীয নরকূ ফো অনতয়াদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু 8 2008 113 গন ০82008০113 

গবীয নরকূ ফো মুনক্তদদয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকু 8 2008 114 গন ০82008০114 

গবীয নরকূ ফো ভনিফদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকু 8 2008 115 গন ০82008০115 

গবীয নরকূ ফো ভাা্ধ্যনভ  নফদ্যারদয়য ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকু 8 2008 116 গন ০82008০116 

গবীয নরকূ ফো াাদাত এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু 8 2009 117 গন ০82009০117 

গবীয নরকূ ফো িভদদ এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু 8 2008 118 গন ০82008০118 

গবীয নরকূ ানদপুয যফঈদরয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকু 8 2001 119 গন ০82001০119 

গবীয নরকূ ানদপুয নিরুদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু 8 2010 120 গন ০82010০120 

গবীয নরকূ ানদপুয ননলুয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকু 8 2008 121 গন ০82008০121 

গবীয নরকূ রনায়ারী গ্রাদভ ািাাদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 2008 125 গন ০92008০125 

গবীয নরকূ রনায়ারী গ্রাদভ ফিলুয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 2012 126 গন ০92012০126 

গবীয নরকূ রনায়ারী গ্রাদভ  ায়রুর অনাদভয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 2008 127 গন ০92008০127 

গবীয নরকূ রনায়ারী গ্রাদভ মুনছুয ভাওরানা ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 1997 128 গন ০91997০128 

গবীয নরকূ রনায়ারী গ্রাদভ ও ত রিয়াযম্যান এয  ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 2007 129 গন ০92007০129 

গবীয নরকূ রনায়ারী গ্রাদভ  াদদয রভাল্যায ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 130 গন ০92013০130 

গবীয নরকূ রনায়ারী গ্রাদভ ননদ্দ  রাদদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 1997 131 গন ০91997০131 

গবীয নরকূ রনায়ারী গ্রাদভ প্রাথনভ  নফদ্যারয় ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 132 গন ০92013০132 

গবীয নরকূ রনায়ারী গ্রাদভ ফািায ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 9 2005 133 গন ০92005০133 

গবীয নরকূ রনায়ারী গ্রাদভ অআয়ূফ রাদন জুনুয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 134 গন ০92013০134 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: স্যাননটাযী ল্যানিন/টয়দরট 

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

স্যাননটাযী ল্যানিন রফড়ারুানন গ্রাদভ প্রায় ২২৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 1 0 9 দর ০10০9 

স্যাননটাযী ল্যানিন নভিবাপুয গ্রাদভ প্রায় ১৪৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 1 0 10 দর ০10০10 

স্যাননটাযী ল্যানিন যািাযডুমুনযয়া গ্রাদভ রভাট ৩৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 2 0 20 দর ০20০20 

স্যাননটাযী ল্যানিন  রুলা গ্রাদভ ২৪৮ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 2 0 21 দর ০20০21 



  

াতা-19 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

স্যাননটাযী ল্যানিন নন বফাদ ারা গ্রাদভ রভাট ৪৪০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 3 0 31 দর ০30০31 

স্যাননটাযী ল্যানিন নদিডুমুনযয়া ফনদযয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2004 47 দর ০42004০47 

স্যাননটাযী ল্যানিন নদিডুমুনযয়া রফায ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2008 48 দর ০42008০48 

স্যাননটাযী ল্যানিন নদিডুমুনযয়া ফদিদযয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2008 49 দর ০42008০49 

স্যাননটাযী ল্যানিন নদিডুমুনযয়া াদদভয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2004 50 দর ০42004০50 

স্যাননটাযী ল্যানিন অনংড়ী গ্রাদভ ২৭৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 4 0 51 দর ০40০51 

স্যাননটাযী ল্যানিন নদিডুমুনযয়া গ্রাদভ ১৮৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 4 0 52 দর ০40০52 

স্যাননটাযী ল্যানিন অনংড়ী নদ্যদরয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2005 53 দর ০42005০53 

স্যাননটাযী ল্যানিন অনংড়ী রভাস্তপায ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2004 54 দর ০42004০54 

স্যাননটাযী ল্যানিন অনংড়ী াদদভয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2003 55 দর ০42003০55 

স্যাননটাযী ল্যানিন অনংড়ী রভাদরদভয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2008 56 দর ০42008০56 

স্যাননটাযী ল্যানিন অনংড়ী মযদতয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2007 57 দর ০42007০57 

স্যাননটাযী ল্যানিন অনংড়ী রাদয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2005 58 দর ০42005০58 

স্যাননটাযী ল্যানিন অনংড়ী অব্বাদয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2004 59 দর ০42004০59 

স্যাননটাযী ল্যানিন অনংড়ী রভাদযয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2005 60 দর ০42005০60 

স্যাননটাযী ল্যানিন অনংড়ী নিয়ায ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2004 61 দর ০42004০61 

স্যাননটাযী ল্যানিন নদিডুমুনযয়া িনরদরয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2002 62 দর ০42002০62 

স্যাননটাযী ল্যানিন নদিডুমুনযয়া নভিাদনয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2005 63 দর ০42005০63 

স্যাননটাযী ল্যানিন নদিডুমুনযয়া াদদফয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2006 64 দর ০42006০64 

স্যাননটাযী ল্যানিন নদিডুমুনযয়া অআয়ূদফয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 4 2004 65 দর ০42004০65 

স্যাননটাযী ল্যানিন নদ ড়ী রগারাভ রাদদনয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 5 2012 80 দর ০52012০80 

স্যাননটাযী ল্যানিন নদ ড়ী াদদভয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 5 2012 81 দর ০52012০81 

স্যাননটাযী ল্যানিন নদ ড়ী এযাদ্যদরয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 5 2012 82 দর ০52012০82 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফাওা দন্তাদয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 5 2012 83 দর ০52012০83 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফাওা ফয দতয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 5 2012 84 দর ০52012০84 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফাওা নপঈদরয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 5 2012 85 দর ০52012০85 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫নং ওয়াদড ব রভাট ৫০২ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 5 0 86 দর ০50০86 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফাওা গ্রাদভ রভাট ৩৪১  টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 5 0 87 দর ০50০87 

স্যাননটাযী ল্যানিন নদ ড়ী গ্রাদভ রভাট ১৬১  টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 5 0 88 দর ০50০88 

স্যাননটাযী ল্যানিন নযদা গ্রাদভ প্রায় ২৫০ টি রদনটায ররনিন অদছ 6 0 96 দর ০60০96 

স্যাননটাযী ল্যানিন নননিন্তপুয গ্রাদভ প্রায় ২৪০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 6 0 97 দর ০60০97 

স্যাননটাযী ল্যানিন  ানাআযারী িীদনয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 7 2013 105 দর ০72013০105 

স্যাননটাযী ল্যানিন  ানাআযারী ািাাদনয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 7 2013 106 দর ০72013০106 

স্যাননটাযী ল্যানিন  ানাআযারী তনফফয যভাদনয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 7 2012 107 দর ০72012০107 

স্যাননটাযী ল্যানিন  ানাআযারী ফাবুয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 7 2013 108 দর ০72013০108 

স্যাননটাযী ল্যানিন  ানাআযারী গ্রাদভ প্রায় ৪৩০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 7 0 109 দর ০70০109 



  

াতা-20 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

স্যাননটাযী ল্যানিন ফো গ্রাদভ প্রায় ৭০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 0 122 দর ০80০122 

স্যাননটাযী ল্যানিন ানদপুয গ্রাদভ প্রায় ২৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 0 123 দর ০80০123 

স্যাননটাযী ল্যানিন রনায়ারী গ্রাদভ ৫৫০টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 9 0 135 দর ০90০135 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ভাটিয যাস্তা 

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

ভাটিয যাস্তা রফযাড়ুানন ননফসুনদ্দয ফাড়ী দত নভিবাপুয আব্রাীদভয ফাড়ীয যাস্তা 1 0 9 ননফসুনদ্দয ফাড়ী আব্রাীদভয রভাড় ভাযা ০10০9 

ভাটিয যাস্তা 
রফড়ারুানন ভান্নাদনয ফাড়ী দত নভিবাপুয ঈিযাড়া ভনিদদয 

যাস্তা 
1 0 10 রফড়ারুানন ভান্নাদনয ফাড়ী নভিবাপুয ঈিযাড়া ভনিদ ভাযা ০10০10 

ভাটিয যাস্তা রফড়ারুানন ফাাদযয ফাড়ী দত নভ াআদরয ফাড়ীয যাস্তা 1 0 11 ফাাদযয ফাড়ী নভ াআদরয ফাড়ী ভাযা ০10০11 

ভাটিয যাস্তা রফড়ারুানন ভদযয ফাড়ী দত নওদদযয ফাড়ীয যাস্তা 1 0 12 ভদযয ফাড়ী নওদদযয ফাড়ী ভাযা ০10০12 

ভাটিয যাস্তা রফড়ারুানন ািাদযয ফাড়ী দত রফত্রাফতী নদীয যাস্তা 1 0 13 ািাদযয ফাড়ী রফত্রাফতী নদী ভাযা ০10০13 

ভাটিয যাস্তা রফড়ারুানন ফটতরা দত অদয অরীয পুকুদযয যাস্তা 1 0 14 ফটতরা অদয অরীয পুকুয ভাযা ০10০14 

ভাটিয যাস্তা রফড়ারুানন আরাদভয ফাড়ী দত নিন্না'য ফাড়ীয যাস্তা 1 0 15 আরাদভয ফাড়ী নিন্না'য ফাড়ী ভাযা ০10০15 

ভাটিয যাস্তা রফড়ারুানন ভদপদিয ফাড়ী দত  দরাননাযায যাস্তা 1 0 16 ভদপদিয ফাড়ী  দরাননাড়া ভাযা ০10০16 

ভাটিয যাস্তা নভিবাপুয ফনদযয ফাড়ী দত রফত্রাফতী নদীয যাস্তা 1 0 17 ফনদযয ফাড়ী রফত্রাফতী নদী ভাযা ০10০17 

ভাটিয যাস্তা নভিবাপুয স্বদনয পুকুয রভাড় দত রফত্রাফতী নদীয যাস্তা 1 0 18 স্বদনয পুকুয রভাড় রফত্রাফতী নদী ভাযা ০10০18 

ভাটিয যাস্তা নভিবাপুয স্বদনয পুকুয রভাড় দত  অনতয়াদযয ফাড়ীয যাস্তা 1 0 19 স্বদনয পুকুয রভাড় অনতয়াদযয ফাড়ী ভাযা ০10০19 

ভাটিয যাস্তা নভিবাপুয নভিাদনয ফাড়ী দত রিৌযাস্তা রভাড় 1 0 20 নভিাদনয ফাড়ী রিৌযাস্তা রভাড় ভাযা ০10০20 

ভাটিয যাস্তা নভিবাপুয রিৌযাস্তা রভাড় দত  রফত্রাফতী নদী 1 0 21 রিৌযাস্তা রভাড় রফত্রাফতী নদী ভাযা ০10০21 

ভাটিয যাস্তা নভিবাপুয নফয ফাড়ী  দত  ভস্তয ফাড়ীয যাস্তা 1 0 22 নফয ফাড়ী ভস্তয ফাড়ী ভাযা ০10০22 

ভাটিয যাস্তা নভিবাপুয আব্রানদভয রভাড় দত ভাদঠয যাস্তা 1 0 23 আব্রানদভয রভাড় ভাদঠয যাস্তা ভাযা ০10০23 

ভাটিয যাস্তা নভিবাপুয ফাাদযয ফাড়ী দত নপুদরয িনভয যাস্তা 1 0 24 ফাাদযয ফাড়ী নপুদরয িনভয যাস্তা ভাযা ০10০24 

ভাটিয যাস্তা নভিবাপুয ফটতরা দত ভদরদভয ফাড়ীয যাস্তা 1 0 25 ফটতরা ভদরদভয ফাড়ী ভাযা ০10০25 

ভাটিয যাস্তা যািায ডুমুনযয়া িাপদযয িনভ  দত ফড় াদরয ব্রীদিয যাস্তা 2 0 36 িাপদযয িনভ ফড় াদরয ব্রীদিয যাস্তা ভাযা ০20০36 

ভাটিয যাস্তা যািায ডুমুনযয়া নিরুদরয অভফাগান দত অব্দুোয ফাড়ীয যাস্তা 2 0 37 নিরুদরয অভফাগান অব্দুোয ফাড়ী ভাযা ০20০37 

ভাটিয যাস্তা যািায ডুমুনযয়া নিরুদরয অভফাগান দত ফড় ভনিদদয যাস্তা 2 2013 38 নিরুদরয অভফাগান ফড় ভনিদদয যাস্তা ভাযা ০22013০38 

ভাটিয যাস্তা যািায ডুমুনযয়া ফািায দত নপদযাদিয ফাড়ীয যাস্তা 2 0 39 যািায ডুমুনযয়া ফািায নপদযাদিয ফাড়ীয যাস্তা ভাযা ০20০39 

ভাটিয যাস্তা যািায ডুমুনযয়া সুযভদতয ফাড়ী দত ছনভদযয ফাড়ীয যাস্তা 2 0 40 সুযভদতয ফাড়ী ছনভদযয ফাড়ী ভাযা ০20০40 

ভাটিয যাস্তা 
যািায ডুমুনযয়া ভনসুদযয ফাড়ী দত ভািাদযয রদরা রভনদনয 

যাস্তা 
2 2013 41 ভনসুদযয ফাড়ী ভািাদযয রদরা রভনন ভাযা ০22013০41 

ভাটিয যাস্তা যািায ডুমুনযয়া আনায গািীয  ফাড়ী দত  দদযয ফাড়ীয যাস্তা 2 0 42 আনায গািীয  ফাড়ী  দদযয ফাড়ী ভাযা ০20০42 

ভাটিয যাস্তা যািায ডুমুনযয়া  াভায ফাড়ী দত ওভয অরীয িনভয যাস্তা 2 0 43  াভায ফাড়ী ওভয অরীয িনভ ভাযা ০20০43 

ভাটিয যাস্তা যািায ডুমুনযয়া িাপদযয ফাড়ী দত  ানা পুকুদযয যাস্তা 2 2013 44 িাপদযয ফাড়ী  ানা পুকুয ভাযা ০22013০44 

ভাটিয যাস্তা যািায ডুমুনযয়া মুনসুয ঢারীয ফাড়ী দত যদফয নডদয যাস্তা 2 0 45 মুনসুয ঢারীয ফাড়ী যদফয নড ভাযা ০20০45 

ভাটিয যাস্তা যািায ডুমুনযয়া  রুায রতভাথা দত  দভ অরীয ফাড়ীয যাস্তা 2 0 46  রুায রতভাথা  দভ অরীয ফাড়ী ভাযা ০20০46 



  

াতা-21 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভাটিয যাস্তা যািায ডুমুনযয়া নমুরতরা রভাড় দত ইদ্গাদয যাস্তা 2 2013 47 নমুরতরা রভাড় ইদ্গা ভাযা ০22013০47 

ভাটিয যাস্তা ননফ বাদ ারা যনদভয ফাড়ী দত রফত্রাফতী নদীয যাস্তা 3 0 57 যনদভয ফাড়ী রফত্রাফতী নদী ভাযা ০30০57 

ভাটিয যাস্তা 
ননফ বাদ ারা নযিাঈর ডাঃ এয রদা ান দত ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয়য 

যাস্তা 
3 0 58 নযিাঈর ডাঃ এয রদা ান ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয়য যাস্তা ভাযা ০30০58 

ভাটিয যাস্তা 
ননফ বাদ ারা অনিজুদযয ফাড়ী দত ভনিদদয রদরা রভনদনয 

যাস্তা 
3 0 59 অনিজুদযয ফাড়ী ভনিদদয রদরা রভনন ভাযা ০30০59 

ভাটিয যাস্তা ননফ বাদ ারা অরীয ফাড়ী দত রূিাঁদদয ফাড়ীয যাস্তা 3 0 60 অরীয ফাড়ী রূিাঁদদয ফাড়ী ভাযা ০30০60 

ভাটিয যাস্তা ননফ বাদ ারা যভিাদনয ফাড়ী দত  যনপকুদরয ফাড়ীয যাস্তা 3 2013 61 যভিাদনয ফাড়ী যনপকুদরয ফাড়ী ভাযা ০32013০61 

ভাটিয যাস্তা ননফ বাদ ারা াদনয ফযি দত আজ্জদতয ফাড়ীয যাস্তা 3 0 62 াদনয ফযি আজ্জদতয ফাড়ী ভাযা ০30০62 

ভাটিয যাস্তা ননফ বাদ ারা মুিাদভয ফাড়ী দত ইদ্গাদয যাস্তা 3 0 63 মুিাদভয ফাড়ী ইদ্গা ভাযা ০30০63 

ভাটিয যাস্তা ননফ বাদ ারা ভনিদদয ফাড়ী দত  র ভদতয ফাড়ীয যাস্তা 3 0 64 ভনিদদয ফাড়ী র ভদতয ফাড়ী ভাযা ০30০64 

ভাটিয যাস্তা ননফ বাদ ারা কুদ্দুদয ফাড়ী দত অনাদযয ফাড়ীয যাস্তা 3 0 65 কুদ্দুদয ফাড়ী অনাদযয ফাড়ী ভাযা ০30০65 

ভাটিয যাস্তা ননফ বাদ ারা যনফঈদরয ফাড়ী দত ভনিদদয ফাড়ীয যাস্তা 3 0 66 যনফঈদরয ফাড়ী ভনিদদয ফাড়ী ভাযা ০30০66 

ভাটিয যাস্তা ভাঠ াড়া যাস্তা 4 0 81 যঈদপয ফাড়ী এ াব্বদযয ফাড়ী ভাযা ০40০81 

ভাটিয যাস্তা  ার াড় যাস্তা 4 0 82 রফরাদয়দতয রদা ান  ার ভাযা ০40০82 

ভাটিয যাস্তা  ার াড় যাস্তা 4 0 83 তাদদযয ফাড়ী  ার ভাযা ০40০83 

ভাটিয যাস্তা ভাদিয াড়া যাস্তা 4 0 84 নিয়ায রদা ান ভাি ব াড়া ব্রীি ভাযা ০40০84 

ভাটিয যাস্তা ঊনল াড়া যাস্তা 4 0 85 অ যাদভয পুকুয গফুদযয ফাড়ী ভাযা ০40০85 

ভাটিয যাস্তা ভাদিয াড়া স্কুর যাস্তা 4 0 86  াদয়দয ফাড়ী প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাযা ০40০86 

ভাটিয যাস্তা ভাদিয াড়া যাস্তা 4 0 87 ভাদিয াড়া ভনিদ প্রাথভ  নফদ্যারয় ভাযা ০40০87 

ভাটিয যাস্তা ভাদিয াড়া যাস্তা 4 0 88 ভনিদ ননিাদভয ফাড়ী ভাযা ০40০88 

ভাটিয যাস্তা ভাদিয াড়া যাস্তা 4 0 89 ভনিফদযয ফাড়ী নভিাদনয রদা ান ভাযা ০40০89 

ভাটিয যাস্তা াবায নদনঘ যাস্তা 4 0 90 যনফঈদরয ফাড়ী ফাওা ভাযা ০40০90 

ভাটিয যাস্তা নদি ডুমুনযয়া যাস্তা 4 0 91 ফনদযয ফাড়ী িনরদরয ফাড়ী ভাযা ০40০91 

ভাটিয যাস্তা অাংড়ী নিভ াড়া যাস্তা 4 0 92 অবুদরয িনভ ফাওা গ্রাভ ভাযা ০40০92 

ভাটিয যাস্তা ভাদিয াড়া যাস্তা 4 0 93 াাদনয ফাড়ী রভাপায ফাড়ী ভাযা ০40০93 

ভাটিয যাস্তা নফশ্বা াড়া যাস্তা 4 0 94 া া যাস্তা িারাদরয ফাড়ী ভাযা ০40০94 

ভাটিয যাস্তা দপাদায াড়া যাস্তা 4 0 95 ভননয ফাড়ী ভাদিদদয ফাড়ী ভাযা ০40০95 

ভাটিয যাস্তা পূফ ব াড়া যাস্তা 4 0 96 ানভদদয ফাড়ী রতাফাগান রভাড় ভাযা ০40০96 

ভাটিয যাস্তা ঊনল াড়া যাস্তা 5 0 113 অাদদয ফাড়ী সুদযদনয ফাড়ী ভাযা ০50০113 

ভাটিয যাস্তা ঊনল াড়া যাস্তা 5 0 114 সুদযদনয ফাড়ী সুননদরয ফাড়ী ভাযা ০50০114 

ভাটিয যাস্তা নিভ াড়া যাস্তা 5 0 115 রভাস্তপায ফাড়ী ননিাদভয ফাড়ী ভাযা ০50০115 

ভাটিয যাস্তা ভাঠ াড়া যাস্তা 5 0 116 ভাদরদ য িনভ রনতদপয ফাড়ী ভাযা ০50০116 

ভাটিয যাস্তা ঈিয ভাঠ াড়া যাস্তা 5 0 117 ভ দদদয ফাড়ী  ানরদা ভাযা ০50০117 

ভাটিয যাস্তা দনক্ষণ ভাঠ াড়া যাস্তা 5 0 118  ানরদা আঈনুদয ফাড়ী ভাযা ০50০118 

ভাটিয যাস্তা ঊনল াড়া যাস্তা 5 0 119 ফাওা রভাড় নদঘরী ফািায ভাযা ০50০119 



  

াতা-22 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভাটিয যাস্তা দনক্ষণ াড়া যাস্তা 5 0 120 পারুদ য ফাড়ী অতাদরয ফাড়ী ভাযা ০50০120 

ভাটিয যাস্তা ফাওা ভাদিয াড়া যাস্তা 5 0 121 নপকুদরয ফাড়ী অমাদযয ফাড়ী ভাযা ০50০121 

ভাটিয যাস্তা ভাদিয াড়া যাস্তা 5 0 122 ন তাদফয ফাড়ী ভাঠ ভাযা ০50০122 

ভাটিয যাস্তা ভাদিয াড়া যাস্তা 5 0 123  াদদদযয ফাড়ী াভাদদয ফাড়ী ভাযা ০50০123 

ভাটিয যাস্তা ভাদিয াড়া যাস্তা 5 0 124  াদদদযয ফাড়ী াগয নদনঘ ভাযা ০50০124 

ভাটিয যাস্তা ভাদিয াড়া যাস্তা 5 0 125  াদদভয ফাড়ী সুযাদতয ফাড়ী ভাযা ০50০125 

ভাটিয যাস্তা ভাদিয াড়া যাস্তা 5 0 126 সুযাদতয ফাড়ী মুক্তাদযয ফাড়ী ভাযা ০50০126 

ভাটিয যাস্তা ফাওা যাস্তা 5 0 127 অরী অাম্মদদয ফাড়ী নদগদনয ফাড়ী ভাযা ০50০127 

ভাটিয যাস্তা নওযদা দত নননিন্তপুয রযাড 6 0 143 িভযাধা রিৌযাস্তা নননিন্তপুয া া যাস্তা ভাযা ০60০143 

ভাটিয যাস্তা  ানাআযানর রযাড 6 0 144 নওযদা রিৌযাস্তা  ানাআযানর রাটাআ ফাগান ভাযা ০60০144 

ভাটিয যাস্তা পুনর  যাম্প রযাড 6 0 145 
নননিন্ত পুয াভাদদয 

রদা ান 
নওযদা পুনর  যাম্প ভাযা ০60০145 

ভাটিয যাস্তা নননিন্ত পুয ঈিয াড়া যাস্তা 6 0 146 
রাদত আজ্জত অরীয ফাড়ীয 

া 
 ানাআযানর ফািায ভাযা ০60০146 

ভাটিয যাস্তা নননিন্ত পুয নিভ াড়ায যাস্তা 6 0 147 যনপকুদরয ফাড়ী ভন্তু নভয়ায ফাড়ী ভাযা ০60০147 

ভাটিয যাস্তা নননিন্ত পুয নিভ াড়া যাস্তা 6 0 148 আ ফাদরয ফাড়ী পিয অরীয ফাড়ী ভাযা ০60০148 

ভাটিয যাস্তা রভআন রযাড 6 0 149 আ ফাদরয ফাড়ী স্কুর ভাযা ০60০149 

ভাটিয যাস্তা নওযদা পূফ ব াড়া রযাড 6 0 150 তানরয ফাড়ীয া দ্যঃ ীয ফাড়ী ভাযা ০60০150 

ভাটিয যাস্তা নওযদা পূফ ব াড়া ভাদঠয যাস্তা 6 0 151 া া যাস্তা নতউওএর যভত এয ফাড়ী ভাযা ০60০151 

ভাটিয যাস্তা নওযদা নিভ াড়ায যাস্তা 6 0 152 অাদ্যর এয ফাড়ী ভনয়াদযয ফাড়ী ভাযা ০60০152 

ভাটিয যাস্তা নিভ াড়া ভাদঠয যাস্তা 6 0 153 া া যাস্তা ভাঠ ভাযা ০60০153 

ভাটিয যাস্তা ফাঁতরা রভাদড়য রযাড 7 0 159 ফাতরা রভাড় িায যাস্তায রভাড় ভাযা ০70০159 

ভাটিয যাস্তা  ানাআযানর ফািায রযাড 7 0 160 ফাতরা রভাড় াদীপুয ভাদরাাড়া ভাযা ০70০160 

ভাটিয যাস্তা পুনর পানড় রযাড 7 0 161 নড পুনর  যাম্প ভাযা ০70০161 

ভাটিয যাস্তা ফাওদতয যাস্তা 7 0 162 ফাঁ তরা রভাড় ফাওত ভাযা ০70০162 

ভাটিয যাস্তা মুিাদভয ফাড়ীয যাস্তা 7 2012 163 দভদদয ফাড়ী মুিাদভয ফাড়ী ভাযা ০72012০163 

ভাটিয যাস্তা  ানাআযারী ভধ্য াড়া রযাড 7 0 164 শুকুদযয ফাড়ী মুস্তানপদিয ফাড়ী ভাযা ০70০164 

ভাটিয যাস্তা জুংরা রভাড় দত ফাওদড়য রযাড 7 0 165 জুংরায রভাড় ফাওড় ভাযা ০70০165 

ভাটিয যাস্তা অবুদরয ফাড়ী রযাড 7 2010 166 গরাভ ভাওরায ফাড়ী অবুদরয ফাড়ী ভাযা ০72010০166 

ভাটিয যাস্তা  ানাআযারী ফািায রযাড 7 2012 167  ানাআযারী ফািায অনাদযয ফাড়ী ভাযা ০72012০167 

ভাটিয যাস্তা দদদয ফাড়ীয যাস্তা 7 0 168 অরীদভয ফাড়ী দদদয ফাড়ী ভাযা ০70০168 

ভাটিয যাস্তা পুদফয ভাঠ রযাড 7 0 169 পূদফ বয ভাঠ াাবুনদ্দদনয ফাড়ী ভাযা ০70০169 

ভাটিয যাস্তা রগুনফানগিা ঘাট রযাড 8 0 173 নযাজুদরয পুকুয  দাতাক্ষ নদ ভাযা ০80০173 

ভাটিয যাস্তা ফো নীদিয াড়া রযাড 8 0 174 াদফয িনভ য অরীয ফাড়ী ভাযা ০80০174 

ভাটিয যাস্তা িদযয ঘাট রযাড 8 0 175 গরাভ ভস্তপায পুকুয  দাতাক্ষ নদ ভাযা ০80০175 

ভাটিয যাস্তা নত্রাড়া ঘাট রযাড 8 0 176 নজুয রভাড় ফাদর যদাদযয িনভ ভাযা ০80০176 



  

াতা-23 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভাটিয যাস্তা নত্রাড়া ঘাট রযাড 8 0 177 ফাদর যদাদযয িনভ নত্রাড়া ঘাট ভাযা ০80০177 

ভাটিয যাস্তা  দাতাক্ষ ঘাট রযাড 8 0 178  দাতাক্ষ ানদপুয ঘাট ওাদফয ফাড়ী ভাযা ০80০178 

ভাটিয যাস্তা  াভায ারী রযাড 8 0 179 তুরন ফাড়ী  াভায ারী ভাযা ০80০179 

ভাটিয যাস্তা ফাওড় রযাড 8 0 180 নজুয রযাড ফাওযাড়া ভাযা ০80০180 

ভাটিয যাস্তা ফাওড় রযাড 8 0 181 ভনিযদনয ফাড়ী রেঁনয ফাওড় ভাযা ০80০181 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয রযাড 8 0 182 ভনিদদয ফাড়ী রভানফয ভাঠ ভাযা ০80০182 

ভাটিয যাস্তা ফো ফািায রযাড 9 0 189 ভনিদ ফো ফািায ভাযা ০90০189 

ভাটিয যাস্তা নদীয রযাড 9 0 190 জুলুয ফাড়ী নদীয ধায ভাযা ০90০190 

ভাটিয যাস্তা নদীয রযাড 9 0 191 ওাদফয ফাড়ী নদীয ধায ভাযা ০90০191 

ভাটিয যাস্তা িাভান এয ফাড়ীয রযাড 9 0 192 ভনিদদয  া িাভাদনয ফাড়ী ভাযা ০90০192 

ভাটিয যাস্তা নদীয রযাড 9 0 193 যনফঈদরয ফাড়ী নদীয ধায ভাযা ০90০193 

ভাটিয যাস্তা নভস্ত্রীাড়া রযাড 9 0 194 তাদরদফয ফাড়ী লুতপয নভনস্ত্রয ফাড়ী ভাযা ০90০194 

ভাটিয যাস্তা নভস্ত্রীাড়া রযাড 9 0 195 নদীয ধায নভস্ত্রীাড়া ভাযা ০90০195 

ভাটিয যাস্তা নভস্ত্রীাড়া রযাড 9 0 196 নভস্ত্রীাড়া নরবাদযয ফাড়ী ভাযা ০90০196 

ভাটিয যাস্তা াদিদযয ফাড়ী রযাড 9 0 197 লুতপয নভনস্ত্রয ফাড়ী নগয া া ফাড়ী ভাযা ০90০197 

ভাটিয যাস্তা ভাদ্রাা রযাড 9 0 198 নদীয ধাঁয ভাদ্রাা ভাযা ০90০198 

ভাটিয যাস্তা ারফাড়ী রযাড 9 0 199 ারফাড়ীয রভাড় পারুদ য রদা ান ভাযা ০90০199 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয রযাড 9 0 200 নভিাদনয ফাড়ী ফোয ভাঠ ভাযা ০90০200 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: া া আদটয নরং যাস্তা 

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

আদটয নরং যাস্তা 
ননফ বাদ ারা যীপ নফশ্বাদয রভাড় দত যভিাদনয 

ফাড়ীয যাস্তা 
3 2013 52 যীপ নফশ্বাদয রভাড় যভিাদনয ফাড়ী াআ ০32013০52 

আদটয নরং যাস্তা নননিন্ত পুয পূফ ব াড়া যাস্তা 6 2010 138 ভনিদ নওয়াফ অরীয ফাড়ী াআ ০62010০138 

আদটয নরং যাস্তা রনায়ানর ফািায রযাড 9 0 186 রনায়ানর ফািায লুতপয নভনস্ত্রয ফাড়ী াআ ০90০186 

আদটয নরং যাস্তা ফো ফািায রযাড 9 0 187 লুতপয নভনস্ত্রয ফাড়ী ভনিদ াআ ০90০187 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: া া নি যাস্তা 

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

া া যাস্তা যািায ডুমুনযয়া ফটতরা  দত  যািায ডুমুনযয়া ব্রীদিয যাস্তা 2 1999 32 যািায ডুমুনযয়া ফটতরা যািায ডুমুনযয়া ব্রীি ানি ০21999০32 

া া যাস্তা যািায ডুমুনযয়া  রুা ফািায দত আব্রানদভয ফাড়ীয যাস্তা 2 2000 33  রুা ফািায আব্রানদভয ফাড়ী ানি ০22000০33 

া া যাস্তা ননফ বাদ ারায ব্রীি দত ননফ বাদ ারা ফািাদযয যাস্তা 3 2001 53 ননফ বাদ ারা ব্রীি ননফ বাদ ারা ফািায ানি ০32001০53 

া া যাস্তা ননফ বাদ ারা যাস্তা 4 2002 79 অ যাদভয ফাড়ী ও দতয নড ানি ০42002০79 

া া যাস্তা ফাওা নদঘড়ী যাস্তা 5 2002 111 ফাযীদনয ফাড়ী অরী অাম্মদদয িনভ ানি ০52002০111 

া া যাস্তা নদঘরী পূফ ব াড়া যাস্তা 5 2008 112  াদদদযয ফাড়ী াদদদ য ফাড়ী ানি ০52008০112 



  

াতা-24 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

া া যাস্তা নওযদা রযাড 6 0 139 নওযদা ফািায িভযাধা রিৌযাস্তা ানি ০60০139 

া া যাস্তা নওযদা দত ফো রযাড 6 0 140 নওযদা ফািায পুনর  যাম্প ানি ০60০140 

া া যাস্তা  ানাআযানর দত ফো রযাড 7 1998 156  ানাআযানর ব্রীি ফাতরায রভাড় ানি ০71998০156 

া া যাস্তা অবুর আরাভ ড়  8 0 172 ফো প্রাথনভ  নফদ্যারয় ানদপুয দনক্ষণ ভাদরাাড়া ানি ০80০172 

া া যাস্তা অবুর আরাভ ড়  9 0 188 নগয া াফানড় ফোফামায ানি ০90০188 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ব্রীি /  ারবাট ব ও ন্যান্য 

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

 ারবাট ব রফযাড়ুানন ননফসুনদ্দয ফাড়ী দত নভিবাপুয আব্রাীদভয ফাড়ীয যাস্তা ম বন্ত ১২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 1 0 1  াবা ০10০1 

 ারবাট ব রফড়ারুানন ভান্নাদনয ফাড়ী  দত নভিবাপুয ঈিযাড়া ভনিদদয যাস্তা ম বন্ত ৮ টি নযং  ারবাট ব অদছ 1 0 2  াবা ০10০2 

 ারবাট ব নভিবাপুয আব্রানদভয রভাড় দত ভাদঠয যাস্তা ম বন্ত ৮ টি নযং  ারবাট ব অদছ 1 0 3  াবা ০10০3 

 ারবাট ব নভিবাপুয ফাাদযয ফাড়ী দত নপুদরয িনভয যাস্তা ম বন্ত ৬ টি নযং  ারবাট ব অদছ 1 0 4  াবা ০10০4 

 ারবাট ব যািায ডুমুনযয়া ফটতরা দত যািায ডুমুনযয়া ব্রীি ম বন্ত ১ টি ফক্স  ারবাট ব অদছ 2 0 26  াবা ০20০26 

 ারবাট ব যািায ডুমুনযয়া নিরুদরয অভফাগান দত ফড় ভনিদদয যাস্তা ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 2 0 27  াবা ০20০27 

 ারবাট ব যািায ডুমুনযয়া ভনসুদযয ফাড়ী দত ভািাদযয রদরা রভনদনয যাস্তা ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 2 0 28  াবা ০20০28 

 ারবাট ব যািায ডুমুনযয়া  রুা ফািায দত আব্রানদভয ফাড়ী ম বন্ত ২ টি ফক্স  ারবাট ব অদছ 2 0 29  াবা ০20০29 

 ারবাট ব যািায ডুমুনযয়া িাপদযয ফাড়ী দত  ানা পুকুদযয যাস্তা ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ 2 0 30  াবা ০20০30 

 ারবাট ব যািায ডুমুনযয়া নমুরতরা রভাড় দত ইদগাদয যাস্তা ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ 2 0 31  াবা ০20০31 

 ারবাট ব িাপদযয িনভ দত ফড় াদরয ব্রীদিয যাস্তা ম বন্ত ৩ টি নযং  ারবাট ব অদছ 3 0 48  াবা ০30০48 

 ারবাট ব ননফ বাদ ারা যভিাদনয ফাড়ী দত  যনপকুদরয ফাড়ীয যাস্তা ম বন্ত ৩ টি নযং  ারবাট ব অদছ 3 0 49  াবা ০30০49 

 ারবাট ব ননফ বাদ ারা যনফঈদরয ফাড়ী দত ভনিদদয ফাড়ীয যাস্তা ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 3 0 50  াবা ০30০50 

 ারবাট ব অ যাদভয ফাড়ী দত ও দতয নড ম বন্ত ৪ টি ফক্স  ারবাট ব অদছ 3 0 51  াবা ০30০51 

 ারবাট ব যঈদপয ফাড়ী দত এ াব্বদযয ফাড়ী ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 4 0 67  াবা ০40০67 

 ারবাট ব রফরাদয়দতয রদা ান দত  ার ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ 4 0 68  াবা ০40০68 

 ারবাট ব তাদদযয ফাড়ী দত  ার ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ 4 0 69  াবা ০40০69 

 ারবাট ব অ যাদভয ফাড়ী দত গফুদযয ফাড়ী ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 4 0 70  াবা ০40০70 

 ারবাট ব ভনিফদযয ফাড়ী দত নভিাদনয রদা ান ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ 4 0 71  াবা ০40০71 

 ারবাট ব যনফঈদরয ফাড়ী দত ফাওা ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 4 0 72  াবা ০40০72 

 ারবাট ব ফনদযয ফাড়ী দত িনরদরয ফাড়ী ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ 4 0 73  াবা ০40০73 

 ারবাট ব অবুদরয িনভ দত ফাওা গ্রাভ ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 4 0 74  াবা ০40০74 

 ারবাট ব াাদনয ফাড়ী দত রভাপায ফাড়ী ম বন্ত ৪ টি নযং  ারবাট ব অদছ 4 0 75  াবা ০40০75 

 ারবাট ব া া যাস্তা দত িনরদরয ফাড়ী ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ 4 0 76  াবা ০40০76 

 ারবাট ব ভননয ফাড়ী দত ভাদিদদয ফাড়ী ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ 4 0 77  াবা ০40০77 

 ারবাট ব গানভদদয ফাড়ী দত রতাফাগান রভাড় ম বন্ত ৩ টি নযং  ারবাট ব অদছ 4 0 78  াবা ০40০78 

 ারবাট ব ফাযীদনয ফাড়ী দত অরী অাম্মদদয িনভ ম বন্ত ২ টি ফক্স  ারবাট ব অদছ 5 0 97  াবা ০50০97 



  

াতা-25 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

 ারবাট ব  াদদদযয ফাড়ী দত াদদদ য ফাড়ী ম বন্ত ২ টি ফক্স  ারবাট ব অদছ 5 0 98  াবা ০50০98 

 ারবাট ব অাদদয ফাড়ী দত সুদযদনয ফাড়ী ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 5 0 99  াবা ০50০99 

 ারবাট ব সুদযদনয ফাড়ী দত সুননদরয ফাড়ী ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ 5 0 100  াবা ০50০100 

 ারবাট ব রভাস্তপায ফাড়ী দত ননিাদভয ফাড়ী ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 5 0 101  াবা ০50০101 

 ারবাট ব ভাদরদ য ফাড়ী দত রনতদপয ফাড়ী ম বন্ত ৩ টি নযং  ারবাট ব অদছ 5 0 102  াবা ০50০102 

 ারবাট ব ভ দদদয ফাড়ী দত  ানরদা ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ 5 0 103  াবা ০50০103 

 ারবাট ব ফাওা রভাড় দত নদঘরী ফািায ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 5 0 104  াবা ০50০104 

 ারবাট ব পারুদ য ফাড়ী দত অতাদরয ফাড়ী ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ 5 0 105  াবা ০50০105 

 ারবাট ব নপকুদরয ফাড়ী দত অমাদযয ফাড়ী ম বন্ত ৪ টি নযং  ারবাট ব অদছ 5 0 106  াবা ০50০106 

 ারবাট ব ন তাদফয ফাড়ী দত ভাঠ ম বন্ত ৩ টি নযং  ারবাট ব অদছ 5 0 107  াবা ০50০107 

 ারবাট ব  াদদদযয ফাড়ী দত াভাদদয ফাড়ী ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ 5 0 108  াবা ০50০108 

 ারবাট ব  াদদদযয ফাড়ী দত াগয দীনঘ ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 5 0 109  াবা ০50০109 

 ারবাট ব  াদদভয ফাড়ী দত সুযাদতয ফাড়ী ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ 5 0 110  াবা ০50০110 

 ারবাট ব নওযদা ফািায দত িভযাধা রিৌযাস্তা ম বন্ত ৩ টি  ারবাট ব অদছ 6 0 128  াবা ০60০128 

 ারবাট ব িভযাধা রিৌযাস্তা দত নননিন্তপুয া া যাস্তা ম বন্ত ৪ টি  ারবাট ব অদছ 6 0 129  াবা ০60০129 

 ারবাট ব নওযদা রিৌযাস্তা দত  ানাআযানর রাটাআ ফাগান ম বন্ত ১ টি ফক্স  ারবাট ব অদছ 6 0 130  াবা ০60০130 

 ারবাট ব নওযদা রিৌযাস্তা দত  ানাআযানর রাটাআ ফাগান ম বন্ত ৪ টি নযং  ারবাট ব অদছ 6 0 131  াবা ০60০131 

 ারবাট ব নননিন্ত পুয াভাদদয রদা ান দত নওদা পুনর  যাম্প ম বন্ত ৪ টি নযং  ারবাট ব অদছ 6 0 132  াবা ০60০132 

 ারবাট ব রাদত আজ্জত অরীয ফাড়ীয া রথদ   ানাআযানর ফািায ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 6 0 133  াবা ০60০133 

 ারবাট ব যনপকুদরয ফাড়ী দত ভন্তু নভয়ায ফাড়ী ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 6 0 134  াবা ০60০134 

 ারবাট ব আ ফাদরয ফাড়ী দত পিয অরীয ফাড়ী ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 6 0 135  াবা ০60০135 

 ারবাট ব তানরয ফাড়ীয া দত দ্যঃ ীয ফাড়ী ম বন্ত ৪ টি নযং  ারবাট ব অদছ 6 0 136  াবা ০60০136 

 ারবাট ব া া যাস্তা নতউওএর রথদ  যভত এয ফাড়ী ম বন্ত ৮ টি নযং  ারবাট ব অদছ 6 0 137  াবা ০60০137 

 ারবাট ব ফাতরা রভাড় দত াদীপুয ভাদরাাড়া ম বন্ত ১ টি ফক্স  ারবাট ব অদছ 7 0 154  াবা ০70০154 

 ারবাট ব জুংরায রভাড় দত ফাওড় ম বন্ত ১ টি ফক্স  ারবাট ব অদছ 7 0 155  াবা ০70০155 

 ারবাট ব ফো প্রাথনভ  নফদ্যারয় দত ানদপুয দনক্ষণ ভাদরাাড়া ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 8 0 170  াবা ০80০170 

 ারবাট ব ফাদর যদাদযয িনভ দত নত্রাড়া ঘাট ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ 8 0 171  াবা ০80০171 

 ারবাট ব ভনিদ দত ফো ফািায ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 9 0 183  াবা ০90০183 

 ারবাট ব ওাদফয ফাড়ী দত নদীয ঘাট ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ 9 0 184  াবা ০90০184 

 ারবাট ব যনফঈদরয ফাড়ী দত নদীয ধায ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 9 0 185  াবা ০90০185 

ব্রীি রফযাড়ুানন ননফসুনদ্দয ফাড়ী দত নভিবাপুয আব্রাীদভয ফাড়ীয যাস্তা ম বন্ত ১ টি ব্রীি অদছ 1 0 5 ব্রীি ০10০5 

ব্রীি রফড়ারুানন ভান্নাদনয ফাড়ী দত নভিবাপুয ঈিযাড়া ভনিদদয যাস্তা ম বন্ত ২ টি ব্রীি অদছ 1 0 6 ব্রীি ০10০6 

ব্রীি রফড়ারুানন আরাদভয ফাড়ী দত নিন্না'য ফাড়ীয যাস্তা ম বন্ত ১ টি ব্রীি অদছ 1 0 7 ব্রীি ০10০7 

ব্রীি রফড়ারুানন ভদপদিয ফাড়ী দত  দরাননাযায যাস্তা ম বন্ত ১ টি ব্রীি অদছ 1 0 8 ব্রীি ০10০8 

ব্রীি যািায ডুমুনযয়া ফটতরা দত যািায ডুমুনযয়া ব্রীি ম বন্ত ১ টি রছাট ব্রীি অদছ 2 0 34 ব্রীি ০20০34 

ব্রীি িাপদযয িনভ দত ফড় াদরয ব্রীদিয যাস্তা ম বন্ত ১ টি ব্রীি অদছ 2 0 35 ব্রীি ০20০35 



  

াতা-26 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ব্রীি ননফ বাদ ারায ব্রীি দত ননফ বাদ ারা ফািাদযয যাস্তা ম বন্ত ১ টি ফড় ব্রীি অদছ 3 0 54 ব্রীি ০30০54 

ব্রীি ননফ বাদ ারায ব্রীি দত ননফ বাদ ারা ফািাদযয যাস্তা ম বন্ত ১ টি রছাট ব্রীি অদছ 3 0 55 ব্রীি ০30০55 

ব্রীি ননফ বাদ ারা যভিাদনয ফাড়ী দত  যনপকুদরয ফাড়ীয যাস্তা ম বন্ত ১ টি রছাট ব্রীি অদছ 3 0 56 ব্রীি ০30০56 

ব্রীি নিয়ায রদা ান দত ভাি ব াড়া ম বন্ত ১ টি ব্রীি অদছ 4 0 80 ব্রীি ০40০80 

ব্রীি নওযদা ফািায দত িভযাধা রিৌযাস্তা ম বন্ত ১ টি ব্রীি অদছ 6 0 141 ব্রীি ০60০141 

ব্রীি নওযদা ফািায দত নর  যাম্প ম বন্ত ১ টি ব্রীি অদছ 6 0 142 ব্রীি ০60০142 

ব্রীি  ানাআযানর ব্রীি দত ফাতরায রভাড় ম বন্ত ১ টি ব্রীি অদছ 7 0 157 ব্রীি ০70০157 

ব্রীি ফাতরা রভাড় দত াদীপুয ভাদরাাড়া ম বন্ত ২ টি ব্রীি অদছ 7 0 158 ব্রীি ০70০158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-27 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-28 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: বফন 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ বদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

ভন্তব্য 

1 রফড়ারুানন ইদগা ভয়দান 1 2001               

2 রফড়ারুানন ভািাড়া ইদগা ভয়দান 1 1982               

3 নভিবাপুয ঈিযাড়া ইদগা 1 1987               

4 নভিবাপুয দনক্ষনাড়া ইদগা 1 2011               

5 রফড়ারুানন এনতভ ানা। বফন ২ টি, রুভ ৩ টি 1 2000               

6 রফড়ারুানন পূফ ব াড়া িাদভ ভনিদ  1 2008               

7 রফড়ারুানন ভািাড়া িাদভ ভনিদ  1 1916               

8 রফড়ারুানন দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ  1 2013               

9 নভিবাপুয ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ  1 1982               

10 নভিবাপুয দনক্ষনাড়া িাদভ ভনিদ  1 1975               

11 যািাযডুমুনযয়া য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় র রায ভাঠ 2 0               

12  রুলা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় র রায ভাঠ 2 0               

13  রুলা দান র ভাদ্রাা র রায ভাঠ 2 0               

14 যািাযডুমুনযয়া র ন্দ্রীয় ইদগা ভয়দান 2 1968   স্থানীয় িনগণ           

15  রুলা র ন্দ্রীয় ইদগা ভয়দান 2 1982   স্থানীয় িনগণ           

16 যািাযডুমুনযয়া য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 2 1978     ১৯৯৪/১৯৯৫   এর নি আ নড     

17  রুলা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 2 1978     ১৯৯৭/১৯৯৮   এর নি আ নড     

18  রুলা দান র ভাদ্রাা। বফন ১ টি, রুভ ১০ টি 2 1999   নক্ষ দদয থ ব ও 

ন্যান্য ায়তা 

          

19 যািাযডুমুনযয়া ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ 2 2009   স্থানীয় িনগণ           

20 যািাযডুমুনযয়া নিভাড়া িাদভ ভনিদ 2 1952   স্থানীয় িনগণ           

21 যািাযডুমুনযয়া ফািায িাদভ ভনিদ 2 2002   স্থানীয় িনগণ           

22  রুলা ফড় ভনিদ 2 1979   স্থানীয় িনগণ           

23  রুলা ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ 2 2000   স্থানীয় িনগণ           

24 ননফ বাদ ারা পুযাতন  যাথনর  3 1910   স্থানীয় িনগণ           

25 ননফ বাদ ারা নতুন  যাথনর  3 1975   স্থানীয় িনগণ           

26 ননফ বাদ ারা নিষ্টান ভাধীস্থান 3 1940   স্থানীয় িনগণ           

27 ননফ বাদ ারা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় র রায ভাঠ 3 0               

28 ননফ বাদ ারা রাগরাডাঙ্গা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় র রায ভাঠ 3 0               

29 ননফ বাদ ারা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় র রায ভাঠ 3 0               

30 ননফ বাদ ারা নিভ াড়া ইদগা ভয়দান 3 2004   স্থানীয় িনগণ           

31 ননফ বাদ ারা ভািাড়া ইদগা ভয়দান 3 1960   স্থানীয় িনগণ           



  

াতা-29 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ বদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

ভন্তব্য 

32 ননফ বাদ ারা পূফ বাড়া ইদগা ভয়দান 3 1990   স্থানীয় িনগণ           

33 ননফ বাদ ারা  নভঈননটি নক্লনন  3 1998               

34 ননফ বাদ ারা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 3 1964     ২০০৯/২০১০   এর নি আ নড     

35 ননফ বাদ ারা রাগরাডাঙ্গা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ 

৫ টি 

3 1946     ২০১২/২০১৩   এর নি আ নড     

36 ননফ বাদ ারা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা নফনডং ১ টি, ২ টি টিনদড, 

রুভ ১৪ টি 

3 1996     ২০১৩/২০১৪   স্কুর পান্ড     

37 ননফ বাদ ারা নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 3 1965   স্থানীয় িনগণ           

38 ননফ বাদ ারা ভািাড়া িাদভ ভনিদ 3 1958   স্থানীয় িনগণ           

39 ননফ বাদ ারা পূফ বাড়া িাদভ ভনিদ 3 1992   স্থানীয় িনগণ           

40 ননফ বাদ ারা ফািায িাদভ ভনিদ 3 2009   স্থানীয় িনগণ           

41 অনংড়ী ভাদিয াড়া ইদগা  4 1952   স্থানীয় িনগণ           

42 অনংড়ী নিভ াড়া ইদগা 4 1945   স্থানীয় িনগণ           

43 নদিডুমুনযয়া ইদগা 4 1970   স্থানীয় িনগণ           

44 ননফ বাদ ারা আঈননয়ন স্বাস্থয ও নযফায  ল্যাণ র ন্দ্র 4 0               

45 অনংড়ী য াযী প্রাথনভ   নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 4 1977   স্থানীয় িনগণ 1994   এর নি আ নড     

46 অনংড়ী য াযী প্রাথনভ   নফদ্যারয়। ১ টি নফনডং, ১ টি টিনদড, 

রুভ ৬ টি 

4 1961   স্থানীয় িনগণ 2008   এর নি আ নড     

47 অনংড়ী ফািায 4 2010   স্থানীয় িনগণ           

48 অনংড়ী এন নড ননম্ন ভাধ্যনভ  ফানর া নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৭  4 2010   স্থানীয় িনগণ           

49 অনংড়ী এপদতদায়ী ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 4 1987   স্থানীয় িনগণ 2008         

50 অনংড়ী পূফ ব াড়া িাদভ ভনিদ  4 1950   স্থানীয় িনগণ           

51 অনংড়ী ভাদিয াড়া িাদভ ভনিদ  4 1945   স্থানীয় িনগণ           

52 অনংড়ী নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 4 1982   স্থানীয় িনগণ           

53 অনংড়ী ভাঠ াড়া িাদভ ভনিদ  4 2010   স্থানীয় িনগণ           

54 অনংড়ী ফািায িাদভ ভনিদ  4 2010   স্থানীয় িনগণ 2014   স্থানীয় িনগণ     

55 নদিডুমুনযয়া ভাদিয াড়া িাদভ ভনিদ  4 1950   স্থানীয় িনগণ           

56 নদিডুমুনযয়া নিভ াড়া িাদভ ভনিদ  4 2008   স্থানীয় িনগণ           

57 নদিডুমুনযয়া াদজিগানা িাদভ ভনিদ। টিনদড 4 2009   স্থানীয় িনগণ           

58 নদ ড়ী ভাঠ াড়া ইদগা 5 1978   স্থানীয় িনগণ 2013   স্থানীয় িনগণ     

59 ফাওা ইদগা 5 1977               

60 নদ ড়ী ফাওা  নভঈননটি নক্লনন  5 2009   স্থানীয় িনগণ           

61 ফাওা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 5 1977   স্থানীয় িনগণ 1994   এর নি আ নড     

62 নদ ড়ী য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২ টি নফনডং, ১ টি টিনদড, রুভ 

১০ টি 

5 1949   স্থানীয় িনগণ ২০১২/২০১৩   এর নি আ নড     



  

াতা-30 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ বদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

ভন্তব্য 

63 ফাওা অয এভ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৭ টি। 5 1996   স্থানীয় িনগণ 2003   নক্ষা প্রদ ৌর 

নধদিয 

    

64 নদ ড়ী  ওভী ভাদ্রাা। বফন ১ টি, রুভ ২ টি 5 2002   স্থানীয় িনগণ           

65 নদ ড়ী ঊনল াড়া দূগ বা ভনিয 5 1998   স্থানীয় িনগণ           

66 ফাওা ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 5 2006   স্থানীয় িনগণ           

67 ফাওা দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 5 1962   স্থানীয় িনগণ           

68 নদ ড়ী ভাদিয াড়া িাদভ ভনিদ 5 1975   স্থানীয় িনগণ           

69 নদ ড়ী ফাওা শ্মান 5 0   স্থানীয় িনগণ           

70 নওযদা পুনর  যাম্প 6 0   স্থানীয় িনগণ           

71 ৮ নং ননফ বাদ ারা আঈননয়ন নযলদ। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 1974               

72 নওযদা র ন্দ্রীয় ইদগা 6 1972   স্থানীয় িনগণ           

73 নননিন্তপুয পূফ ব াড়া ইদগা 6 2010   স্থানীয় িনগণ           

74 নননিন্তপুয নিভ াড়া ইদগা 6 1974   স্থানীয় িনগণ           

75 নওযদা রাস্ট নপ। বফন ১ টি, রুভ ১ টি 6 1995   য ায           

76 নওযদা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন৩ টি, রুভ ৮ টি 6 1940   এর নি আ নড ২০০৪/২০০৫         

77 নননিন্তপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 6 1978     1995 250000 এর নি আ নড     

78 নওযদা ফািায 6 0   স্থানীয় িনগণ           

79 নওযদা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ২ টি, রুভ ১৪ টি 6 1979     1997   পযাননরটিি নডাট বদভন্ট     

80 নননিন্তপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। ১ টি নফনডং, ৩ টি টিনদড, রুভ ১২ টি 6 1994     2013 350000 স্থানীয় িনগণ     

81 নওযদা াদপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১ টি 6 1990   স্থানীয় িনগণ           

82 নওযদা িাদভ ভনিদ। ২ তরা 6 1975   স্থানীয় িনগণ 2012 ১.৫ টন গভ আঈ ন     

83 নওযদা ফািায িাদভ ভনিদ 6 1994   স্থানীয় িনগণ           

84 নওযদা পুনর  যাম্প িাদভ ভনিদ 6 2000   স্থানীয় িনগণ           

85 নওযদা পূফ ব াড়া ওয়ানক্তয়া ভনিদ 6 2010   স্থানীয় িনগণ           

86 নননিন্তপুয িাদভ ভনিদ ভনিদ। ২ তরা 6 1975   স্থানীয় িনগণ 2013 ১ টন গভ আঈ ন     

87  ানাআযারী দনক্ষণ াড়া ইদগা 7 1961               

88  ানাআযারী ঈওয াড়া ইদগা ভয়দান 7 1945               

89  ানাআযারী য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২ টি নফনডং, ১টি টিনদড, 

রুভ ৬ টি। িনভয নযভাণ ৯৬ তাং 

7 1961     ২০০৯/২০১০   এর নি আ নড     

90  ানাআযারী ফািায 7 1927               

91  ানাআযারী ঈওয াড়া িাদভ ভনিদ 7 1956               

92  ানাআযারী ভাদিয াড়া িাদভ ভনিদ  7 1972               

93  ানাআযারী ফািায িাদভ ভনিদ  7 1990               

94  ানাআযারী নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ  7 1958               



  

াতা-31 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ বদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

ভন্তব্য 

95  ানাআযারী রভাল্যা াড়া িাদভ ভনিদ  7 1976               

96 ফো ফািায  ইদগা ভয়দান 8 1875   স্থানীয় িনগণ           

97 ফো  নভঈননটি নক্লনন । বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 8 2000   য ায           

98 ফো য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি নফনডং, ১ টি টিনদড 8 1945   এর নি আ নড           

99 ফো ফািায 8 1974               

100 ানদপুয দনক্ষণ ভাদরা াড়া ফািায 8 2010               

101 ফো ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৭ টি 8 1972   স্থানীয় িনগণ এফং 

য ায 

          

102 ফো দান র ভাদ্রাা। টিনদড বফন ২ টি, রুভ ৮ টি 8 1995               

103 দনক্ষণ ভাদরাাড়া পূিা ভনিয 8 1975   স্থানীয় িনগণ           

104 ানদপুয ঈওয াড়া  ানর ভনিয 8 1995   স্থানীয় িনগণ           

105 ফো ভাদিয াড়া িাদভ ভনিদ  8 0   স্থানীয় িনগণ           

106 ফো নদীয ধায িাদভ ভনিদ  8 1985   স্থানীয় িনগণ ২০০৯/২০১০ ১ টন িার টি অয      

107 ফো ফািায িাদভ ভনিদ। টিনদড 8 0   স্থানীয় িনগণ 2011 ২ টন িার টি অয      

108 ফো নযফুনি াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 8 2003   স্থানীয় িনগণ           

109 ফো ফাওড় াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড  8 2013   স্থানীয় িনগণ           

110 ানদপুয ভাদিয াড়া িাদভ ভনিদ  8 1975   স্থানীয় িনগণ           

111 ানদপুয দনক্ষণ াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 8 2010   স্থানীয় িনগণ           

112 রনায়াদর রভাড়র াড়া ইদগা ভয়দান 9 0   স্থানীয় িনগণ           

113 রনায়াদর রভাাদিযাড় ইদগা ভয়দান 9 0   স্থানীয় িনগণ           

114 রনায়ারী াদপনিয়া ভাদ্রাা এনতভ ানা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১ টি 9 0               

115 রনায়ারী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 9 1978     2012 ১ টন িার টি অয     

116 নফাযন ননম্ন ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৭ টি 9 1994               

117 রনায়ারী াদপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১ টি 9 1985   স্থানীয় িনগণ   ১ টন গভ টি অয     

118 রনায়ারী াটদ ারা িাদভ ভনিদ  9 1993   স্থানীয় িনগণ 2012 ১ টন িার টি অয     

119 রনায়ারী রভাড়র াড়া ভনিদ  9 1960   স্থানীয় িনগণ 2013 ১ টন িার টি অয     

120 রনায়ারী রভাাদিয াড়া অাদর াদী ভনিদ 9 1964   স্থানীয় িনগণ 2013 ১ টন িার টি অয     

121 রনায়ারী রভাাদিয াড়া অাদর াদী ভনিদ  9 1963   স্থানীয় িনগণ           

 

 

 

 

 



  

াতা-32 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: অফাফত্র 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ বদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

ভন্তব্য 

1 ষ্টীদরয অরভাযী 0 2005 6000 য ায           

2 ষ্টীদরয অরভাযী 0 2005 6000 য ায           

3 ষ্টীদরয অরভাযী 0 2005 6000 য ায           

4 ষ্টীদরয অরভাযী 0 2005 6000 য ায           

5  াদঠয রছাট অরভাযী 0 2008 1500 আঈ ন           

6 ষ্টীদরয পাআর  যানফদনট 0 2011 4000 য ায           

7  যাদভযা SAMSUNG-ES-60 0 2011 14000 এর নি এ ন           

8 ন ন আঈ SAMSUNG 0 2011   এর নি এ ন           

9 ন দফাড ব নফিয় 0 2011   এর নি এ ন           

10  নম্পঈটায ভননটয SAMSUNG 0 2011   এর নি এ ন           

11 ভাঈ 0 2011 250 এর নি এ ন           

12 রনোআব 0 2011 4000 এর নি এ ন           

13 ল্যাট HP-420 0 2011 68000 এর নি এ ন           

14 ভদডভ গ্রাভীণদপান 0 2011 3000 এর নি এ ন           

15 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 745 আঈ ন           

16 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 745 আঈ ন           

17 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 745 আঈ ন           

18 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 745 আঈ ন           

19 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 745 আঈ ন           

20 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 745 আঈ ন           

21 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 745 আঈ ন           

22 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 745 আঈ ন           

23 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 745 আঈ ন           

24 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 745 আঈ ন           

25 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিয়ায 0 2011 745 আঈ ন           

26 াতরওয়ারা মুনবং রিয়ায 0 2011 15000 য ায           

27 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 2000 এর নি এ ন           

28 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 2000 এর নি এ ন           

29 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 2000 এর নি এ ন           

30 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 2000 এর নি এ ন           

31 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 2000 এর নি এ ন           

32 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 2000 এর নি এ ন           

33 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 2000 এর নি এ ন           

34 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 2000 এর নি এ ন           

35 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 2000 এর নি এ ন           

36 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 2000 এর নি এ ন           

37 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 2000 এর নি এ ন           

38 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2010 2000 এর নি এ ন           



  

াতা-33 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ বদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

ভন্তব্য 

39 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 700 আঈ ন           

40 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 700 আঈ ন           

41 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 700 আঈ ন           

42 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 700 আঈ ন           

43 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 700 আঈ ন           

44 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 700 আঈ ন           

45 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 700 আঈ ন           

46 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

47 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

48 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

49 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

50 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

51 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

52 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

53 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

54 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

55 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

56 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

57 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

58 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

59 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

60 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

61 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

62 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

63 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

64 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

65 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

66 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

67 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

68 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

69 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

70 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

71 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

72 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

73 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

74 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

75 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

76 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

77 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           



  

াতা-34 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ বদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

ভন্তব্য 

78 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

79 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

80 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

81 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

82 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

83 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

84 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

85 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

86 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 2008 927 আঈ ন           

87 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 2000 আঈ ন           

88 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 2000 আঈ ন           

89 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 2000 আঈ ন           

90 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 2000 আঈ ন           

91 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 2000 আঈ ন           

92 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 2000 আঈ ন           

93 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 2000 আঈ ন           

94 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 2000 আঈ ন           

95 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 2000 আঈ ন           

96 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 2000 আঈ ন           

97 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 2000 আঈ ন           

98 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 2000 আঈ ন           

99 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2011 2000 আঈ ন           

100 াতরওয়ারা রপাভ ও ষ্টীদরয রিয়ায 0 2008 2000 আঈ ন           

101 ননফ বাদ ারা আঈননয়দনয িনভয নযভান ১৭ তাং।  নতয়ান 

নং - ১০৪,১০৫। দাগ নং ১৬৭ ,১৬৮  

0 0               

102  াদঠয ফড় রটনফর 0 0 15000 আঈ ন           

103  াদঠয ফড় রটনফর 0 0 15000 আঈ ন           

104  াদঠয ফড় রটনফর 0 0 15000 আঈ ন           

105  াদঠয রছাট রটনফর 0 0 10000 আঈ ন           

106 রছাট  াদঠয রটনফর 0 0 10000 আঈ ন           

107 নপ্রন্টায EPSON-T13 0 2011 8000 এর নি এ ন           

108 প্রদিক্টয  VIVTEK 0 2011   এর নি এ ন           

109 প্রদিক্টয দ বা 0 2011   এর নি এ ন           

110 ননরংপযান 0 2008 1200 য ায           

111 ননরংপযান 0 2011 1200 আঈ ন           

112 ননরংপযান 0 2011 1200 আঈ ন           

113 ননরংপযান 0 2011 1200 আঈ ন           

114 ননরংপযান 0 2011 1200 আঈ ন           

115 ননরংপযান 0 2008 1200 আঈ ন           



  

াতা-35 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ বদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

ভন্তব্য 

116 পদটা ন রভনন CANON-IR1024 0 2011 95000 এর নি এ ন           

117  াদঠয রফঞ্চ 0 0 1000 আঈ ন           

118  াদঠয রফঞ্চ 0 0 1000 আঈ ন           

119  াদঠয রফঞ্চ 0 0 1000 আঈ ন           

120  াদঠয রফঞ্চ 0 0 1000 আঈ ন           

121  াদঠয রনাটি রফাড ব 0 0 750 আঈ ন           

122 স্ক্যানায CANAN-100 0 2011 3800 এর নি এ ন           

123 পাআর যা ায  াদঠয য যা  0 0               

124  াদঠয রাদ ি 0 2008 4000 আঈ ন           

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ :  নরকূ 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ বদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

ভন্তব্য 

1 রফড়ারুানন গ্রাদভ প্রায় ২০৫ টি গবীয নরকূ অদছ 1 0               

2 নভিবাপুয গ্রাদভ প্রায় ১৪৫ টি গবীয নরকূ অদছ 1 0               

3 রফড়ারুানন অপিাদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   1 2008   ঈদিরা           

4 রফড়ারুানন নদদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   1 0   ঈদিরা           

5 রফড়ারুানন নভ াআদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   1 1995   ঈদিরা   5000 আঈ ন     

6 রফড়ারুানন অরী রাদদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   1 2004   ঈদিরা   5000 আঈ ন     

7 নভিবাপুয রভাস্তপায ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   1 2013   ব্র্যা    7000 ব্র্যা      

8 নভিবাপুয অব্দুয যভাদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   1 2003   ঈদিরা   5000 আঈ ন     

9 রফড়ারুানন গ্রাদভ প্রায় ২২৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 1 0               

10 নভিবাপুয গ্রাদভ প্রায় ১৪৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 1 0               

11 যািাযডুমুনযয়া গ্রাদভ রভাট ৩৪০ টি গবীয নরকূ অদছ 2 0               

12  রুলা গ্রাদভ ২৩৫ টি গবীয নরকূ অদছ 2 0               

13 যািাযডুমুনযয়া অনভদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   2 2013   ঈদিরা   5500       

14 যািাযডুমুনযয়া িাপদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   2 2010   ঈদিরা   5500       

15 যািাযডুমুনযয়া িান দযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   2 2010   ঈদিরা   5500       

16 যািাযডুমুনযয়া মুনসুদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   2 2011   ঈদিরা   5500       

17 যািাযডুমুনযয়া সুযভদতয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   2 2009   ঈদিরা   5500       

18  রুলা  দভ অরীয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   2 2013   ঈদিরা   5500       

19  রুলা িনভদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   2 2008   ঈদিরা   5500       

20 যািাযডুমুনযয়া গ্রাদভ রভাট ৩৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 2 0               

21  রুলা গ্রাদভ ২৪৮ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 2 0               

22 নন বফাদ ারা গ্রাদভ রভাট ৪৩০ টি গবীয  নরকু অদছ  3 0               

23 ননফ বাদ ারা িাাঙ্গীদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   3 2004   ঈদিরা   5000       

24 ননফ বাদ ারা নদ্যদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   3 2011   ঈদিরা   5500       



  

াতা-36 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ বদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

ভন্তব্য 

25 ননফ বাদ ারা মুনাদয়দভয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   3 2006   ঈদিরা   5000       

26 ননফ বাদ ারা যনদদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   3 2006   ঈদিরা   5000       

27 নপয়াদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   3 2003   ঈদিরা   5000       

28 নন বফাদ ারা আজ্জদতয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু   3 2008   ঈদিরা   5000       

29 নন বফাদ ারা প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকু   3 2010   ঈদিরা   5500       

30 নন বফাদ ারা নগিবায় ১ টি গবীয নরকু   3 2013   ঈদিরা   5000       

31 নন বফাদ ারা গ্রাদভ রভাট ৪৪০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 3 0               

32 অনংড়ী গ্রাদভ ৩০১ টি গবীয নরকূ অদছ 4 0               

33 নদিডুমুনযয়া গ্রাদভ ২৪৯ টি গবীয নরকূ অদছ 4 0               

34 অনংড়ী ািাদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2012   আঈ ন           

35 ৪ নং ওয়াদড ব রভাট ৫৫০ টি গবীয নরকূ অদছ 4 0               

36 অনংড়ী পূফ বাড়া ভননদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   4 2004   ঈদিরা           

37 ভাদিয াড়া অনিদিয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   4 2010   ঈদিরা           

38 নফশ্বা াড়া ানফদফয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   4 2007   ঈদিরা           

39 ভাঠ াড়া নিয়ায ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   4 2012   ঈদিরা           

40 ভাদিয াড়া ািাদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   4 2012   ঈদিরা           

41 নিভ াড়া িান দযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   4 2012   ঈদিরা           

42 নদিডুমুনযয়া অ ফদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   4 2007   ঈদিরা           

43 ক্বানয াদদফয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   4 2011   ঈদিরা           

44 নিভ াড়া ভ দছদদয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   4 2010   ঈদিরা           

45 নদিডুমুনযয়া ভনিদদয াদ ১ টি গবীয নরকূ   4 2012   ঈদিরা           

46 ন তাদফয ফাড়ীয  াদ ১ টি গবীয নরকূ   4 2012   ঈদিরা           

47 নদিডুমুনযয়া ফনদযয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2004   আঈ ন           

48 নদিডুমুনযয়া রফায ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2008   আঈ ন           

49 নদিডুমুনযয়া ফদিদযয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2008   আঈ ন           

50 নদিডুমুনযয়া াদদভয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2004   আঈ ন           

51 অনংড়ী গ্রাদভ ২৭৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 4 0               

52 নদিডুমুনযয়া গ্রাদভ ১৮৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 4 0               

53 অনংড়ী নদ্যদরয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2005   আঈ ন           

54 অনংড়ী রভাস্তপায ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2004   আঈ ন           

55 অনংড়ী াদদভয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2003   আঈ ন           

56 অনংড়ী রভাদরদভয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2008   আঈ ন           

57 অনংড়ী মযদতয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2007               

58 অনংড়ী রাদয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2005   আঈ ন           

59 অনংড়ী অব্বাদয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2004   আঈ ন           

60 অনংড়ী রভাদযয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2005   আঈ ন           

61 অনংড়ী নিয়ায ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2004   আঈ ন           

62 নদিডুমুনযয়া িনরদরয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2002   আঈ ন           

63 নদিডুমুনযয়া নভিাদনয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2005   আঈ ন           



  

াতা-37 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ বদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

ভন্তব্য 

64 নদিডুমুনযয়া াদদফয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2006   আঈ ন           

65 নদিডুমুনযয়া অআয়ূদফয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  4 2004   আঈ ন           

66 ৫ নং ওয়াদড ব রভাট ৪০৮ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0               

67 ফাওা গ্রাদভ রভাট ২৮০ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0               

68 নদ ড়ী গ্রাদভ রভাট ১২৮ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0               

69 ফাওা ঈওয াড়া ভনিদদয াদ ১ টি গবীয নরকূ   5 2004   ঈদিরা           

70 ফাওা নযিাঈদরয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   5 2013   ঈদিরা           

71 ফাওা অনারুদরয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   5 2013   ঈদিরা           

72 অক্কাদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   5 2004   ঈদিরা           

73  ওাদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   5 2008   ঈদিরা           

74 ফাওা অনিদিয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   5 2005   ঈদিরা           

75 দনক্ষণ াড়া ভনিদদয াদ ১ টি গবীয নরকূ   5 1999   ঈদিরা           

76 ফাওা ঊনলাড়া নভদনয াভদন ১ টি গবীয নরকূ   5 2003   ঈদিরা           

77 নদ ড়ী যনপকুদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   5 2005   ঈদিরা           

78 নদ ড়ী আযাআদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   5 2002   ঈদিরা           

79 নদ ড়ী স্বদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   5 2000   ঈদিরা           

80 নদ ড়ী রগারাভ রাদদনয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  5 2012   আঈ ন           

81 নদ ড়ী াদদভয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  5 2012   আঈ ন           

82 নদ ড়ী এযাদ্যদরয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  5 2012   আঈ ন           

83 ফাওা দন্তাদয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  5 2012   আঈ ন           

84 ফাওা ফয দতয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  5 2012   আঈ ন           

85 ফাওা নপঈদরয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  5 2012   আঈ ন           

86 ৫নং ওয়াদড ব রভাট ৫০২ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 5 0               

87 ফাওা গ্রাদভ রভাট ৩৪১  টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 5 0               

88 নদ ড়ী গ্রাদভ রভাট ১৬১  টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 5 0               

89 নযদা গ্রাদভ প্রায় ২৫৫ টি গবীয নরকু অদছ  6 0               

90 নননিন্তপুয গ্রাদভ প্রায় ২৫০ টি গবীয নরকু অদছ 6 0               

91 নওযদা ািী অব্দুয গফুয নফশ্বা এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয 

নরকু   

6 2005   ব্র্যা            

92 নওযদা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকু   6 1975   ব্র্যা            

93 ননিন্তপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকু   6 2012   আঈননদপ           

94 ননিন্তপুয দপর নফশ্বাদয িনভদত ১ টি গবীয নরকু   6 0   ঈদিরা           

95 নওযদা িভদয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   6 0               

96 নযদা গ্রাদভ প্রায় ২৫০ টি রদনটায ররনিন অদছ 6 0               

97 নননিন্তপুয গ্রাদভ প্রায় ২৪০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  6 0               

98  ানাআযারী গ্রাদভ প্রায় ৪০০ টি গবীয নরকূ অদছ 7 0               

99  ানাআযারী অদদয়য ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   7 2003   ব্র্যা            

100  ানাআযারী দদ অরীয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   7 2004   ঈদিরা           

101  ানাআযারী মুনতাি অরীয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   7 2010   ব্যনক্তগত           



  

াতা-38 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ বদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ বয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

ভন্তব্য 

102  ানাআযারী মুস্তানপদিয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   7 1998   আঈ ন           

103  ানাআযারী প্রফুদেয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকূ   7 2009   আঈএএ ংস্থা           

104  ানাআযারী অবুর নফশ্বাদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   7 2013   ঈদিরা           

105  ানাআযারী িীদনয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  7 2013   ব্র্যা            

106  ানাআযারী ািাাদনয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  7 2013   আঈ ন           

107  ানাআযারী তনফফয যভাদনয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  7 2012   আঈ ন           

108  ানাআযারী ফাবুয ফাড়ীদত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন  7 2013   আঈ ন           

109  ানাআযারী গ্রাদভ প্রায় ৪৩০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 7 0               

110 ফো গ্রাদভ ৬৩৫ টি গবীয নরকু অদছ 8 0               

111 ানদপুয গ্রাদভ প্রায় ২০০ টি গবীয নরকূ অদছ  8 0               

112 ফো অদনায়াদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু   8 2007   ঈদিরা           

113 ফো অনতয়াদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু   8 2008   ঈদিরা           

114 ফো মুনক্তদদয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকু   8 2008   ঈদিরা           

115 ফো ভনিফদযয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকু   8 2008   ঈদিরা           

116 ফো ভাা্ধ্যনভ  নফদ্যারদয়য ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকু   8 2008   ঈদিরা           

117 ফো াাদাত এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু   8 2009   ঈদিরা           

118 ফো িভদদ এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু   8 2008   ঈদিরা           

119 ানদপুয যফঈদরয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকু   8 2001   ঈদিরা           

120 ানদপুয নিরুদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু   8 2010   ঈদিরা           

121 ানদপুয ননলুয ফাড়ীয াদ ১ টি গবীয নরকু   8 2008   ঈদিরা           

122 ফো গ্রাদভ প্রায় ৭০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 0               

123 ানদপুয গ্রাদভ প্রায় ২৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 0               

124 রনায়ারী গ্রাদভ ৫০০টি গবীয নরকূ অদছ 9 0               

125 রনায়ারী গ্রাদভ ািাাদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   9 2008   ঈদিরা           

126 রনায়ারী গ্রাদভ ফিলুয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   9 2012   ঈদিরা           

127 রনায়ারী গ্রাদভ  ায়রুর অনাদভয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   9 2008   ঈদিরা           

128 রনায়ারী গ্রাদভ মুনছুয ভাওরানা ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   9 1997   ঈদিরা           

129 রনায়ারী গ্রাদভ ও ত রিয়াযম্যান এয  ফাড়ীদত ১ টি গবীয 

নরকূ   

9 2007   ঈদিরা           

130 রনায়ারী গ্রাদভ  াদদয রভাল্যায ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   9 2013   ঈদিরা           

131 রনায়ারী গ্রাদভ ননদ্দ  রাদদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   9 1997   ঈদিরা           

132 রনায়ারী গ্রাদভ প্রাথনভ  নফদ্যারয় ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ   9 2013   ঈদিরা           

133 রনায়ারী গ্রাদভ ফািায ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ   9 2005   ঈদিরা           

134 রনায়ারী গ্রাদভ অআয়ূফ রাদন জুনুয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ   9 2013   ঈদিরা           

135 রনায়ারী গ্রাদভ ৫৫০টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 9 0               

 

 

 



  

াতা-39 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ :  যাস্তা 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ বয ফ বদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

1 রফযাড়ুানন ননফসুনদ্দয ফাড়ী দত 

নভিবাপুয আব্রাীদভয ফাড়ীয যাস্তা ম বন্ত 

১২ টি নযং  ারবাট ব অদছ 

1 0                       

2 রফড়ারুানন ভান্নাদনয ফাড়ী  দত 

নভিবাপুয ঈিযাড়া ভনিদদয যাস্তা 

ম বন্ত ৮ টি নযং  ারবাট ব অদছ 

1 0                       

3 নভিবাপুয আব্রানদভয রভাড় দত ভাদঠয 

যাস্তা ম বন্ত ৮ টি নযং  ারবাট ব অদছ 

1 0                       

4 নভিবাপুয ফাাদযয ফাড়ী দত নপুদরয 

িনভয যাস্তা ম বন্ত ৬ টি নযং  ারবাট ব 

অদছ 

1 0                       

5 রফযাড়ুানন ননফসুনদ্দয ফাড়ী দত 

নভিবাপুয আব্রাীদভয ফাড়ীয যাস্তা ম বন্ত 

১ টি ব্রীি অদছ 

1 0                       

6 রফড়ারুানন ভান্নাদনয ফাড়ী দত 

নভিবাপুয ঈিযাড়া ভনিদদয যাস্তা 

ম বন্ত ২ টি ব্রীি অদছ 

1 0                       

7 রফড়ারুানন আরাদভয ফাড়ী দত 

নিন্না'য ফাড়ীয যাস্তা ম বন্ত ১ টি ব্রীি 

অদছ 

1 0                       

8 রফড়ারুানন ভদপদিয ফাড়ী দত 

 দরাননাযায যাস্তা ম বন্ত ১ টি ব্রীি 

অদছ 

1 0                       

9 রফযাড়ুানন ননফসুনদ্দয ফাড়ী দত 

নভিবাপুয আব্রাীদভয ফাড়ীয যাস্তা 

1 0     ননফসুনদ্দয ফাড়ী  আব্রাীদভয রভাড়  ৩ ন নভ             

10 রফড়ারুানন ভান্নাদনয ফাড়ী দত 

নভিবাপুয ঈিযাড়া ভনিদদয যাস্তা 

1 0     রফড়ারুানন 

ভান্নাদনয ফাড়ী  

নভিবাপুয 

ঈিযাড়া 

ভনিদ  

৩ ন নভ             

11 রফড়ারুানন ফাাদযয ফাড়ী দত 

নভ াআদরয ফাড়ীয যাস্তা 

1 0     ফাাদযয ফাড়ী  নভ াআদরয ফাড়ী  ০.৫ ন নভ             

12 রফড়ারুানন ভদযয ফাড়ী দত 

নওদদযয ফাড়ীয যাস্তা 

1 0     ভদযয ফাড়ী  নওদদযয ফাড়ী  ০.৫ ন নভ             

13 রফড়ারুানন ািাদযয ফাড়ী দত 

রফত্রাফতী নদীয যাস্তা 

1 0     ািাদযয ফাড়ী  রফত্রাফতী নদী  ০.২৫ ন নভ             

14 রফড়ারুানন ফটতরা দত অদয 

অরীয পুকুদযয যাস্তা 

1 0     ফটতরা  অদয অরীয 

পুকুয  

৫০০ ফুট             

15 রফড়ারুানন আরাদভয ফাড়ী দত 

নিন্না'য ফাড়ীয যাস্তা 

1 0     আরাদভয ফাড়ী  নিন্না'য ফাড়ী  ১.৫ ন নভ             



  

াতা-40 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ বয ফ বদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

16 রফড়ারুানন ভদপদিয ফাড়ী দত 

 দরাননাযায যাস্তা 

1 0     ভদপদিয ফাড়ী   দরাননাড়া  ০.৫ ন নভ             

17 নভিবাপুয ফনদযয ফাড়ী দত রফত্রাফতী 

নদীয যাস্তা 

1 0     ফনদযয ফাড়ী  রফত্রাফতী নদী  ০.৫ ন নভ             

18 নভিবাপুয স্বদনয পুকুয রভাড় দত 

রফত্রাফতী নদীয যাস্তা 

1 0     স্বদনয পুকুয রভাড়  রফত্রাফতী নদী  ০.৭৫ ন নভ             

19 নভিবাপুয স্বদনয পুকুয রভাড় দত  

অনতয়াদযয ফাড়ীয যাস্তা 

1 0     স্বদনয পুকুয রভাড়  অনতয়াদযয ফাড়ী  ০.৪ ন নভ             

20 নভিবাপুয নভিাদনয ফাড়ী দত রিৌযাস্তা 

রভাড় 

1 0     নভিাদনয ফাড়ী  রিৌযাস্তা রভাড়  ১ ন নভ             

21 নভিবাপুয রিৌযাস্তা রভাড় দত  

রফত্রাফতী নদী 

1 0     রিৌযাস্তা রভাড়  রফত্রাফতী নদী  ০.৪ ন নভ             

22 নভিবাপুয নফয ফাড়ী  দত  ভস্তয 

ফাড়ীয যাস্তা 

1 0     নফয ফাড়ী  ভস্তয ফাড়ী  ০.৫ ন নভ             

23 নভিবাপুয আব্রানদভয রভাড় দত ভাদঠয 

যাস্তা 

1 0     আব্রানদভয রভাড়  ভাদঠয যাস্তা  ২ ন নভ             

24 নভিবাপুয ফাাদযয ফাড়ী দত নপুদরয 

িনভয যাস্তা 

1 0     ফাাদযয ফাড়ী  নপুদরয িনভয 

যাস্তা  

১ ন নভ             

25 নভিবাপুয ফটতরা দত ভদরদভয 

ফাড়ীয যাস্তা 

1 0     ফটতরা  ভদরদভয ফাড়ী  ০.৪ ন নভ             

26 যািায ডুমুনযয়া ফটতরা দত যািায 

ডুমুনযয়া ব্রীি ম বন্ত ১ টি ফক্স  ারবাট ব  

2 0                       

27 যািায ডুমুনযয়া নিরুদরয অভফাগান 

দত ফড় ভনিদদয যাস্তা ম বন্ত ২ টি 

নযং  ারবাট ব অদছ 

2 0                       

28 যািায ডুমুনযয়া ভনসুদযয ফাড়ী দত 

ভািাদযয রদরা রভনদনয যাস্তা ম বন্ত 

২ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

2 0                       

29 যািায ডুমুনযয়া  রুা ফািায দত 

আব্রানদভয ফাড়ী ম বন্ত ২ টি ফক্স 

 ারবাট ব অদছ  

2 0                       

30 যািায ডুমুনযয়া িাপদযয ফাড়ী দত 

 ানা পুকুদযয যাস্তা ম বন্ত ১ টি নযং 

 ারবাট ব অদছ  

2 0                       

31 যািায ডুমুনযয়া নমুরতরা রভাড় দত 

ইদগাদয যাস্তা ম বন্ত ১ টি নযং 

 ারবাট ব অদছ  

2 0                       

32 যািায ডুমুনযয়া ফটতরা  দত  যািায 

ডুমুনযয়া ব্রীদিয যাস্তা 

2 1999   এর নি আ নড যািায ডুমুনযয়া 

ফটতরা  

যািায ডুমুনযয়া 

ব্রীি  

১ ন নভ             



  

াতা-41 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ বয ফ বদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

33 যািায ডুমুনযয়া  রুা ফািায দত 

আব্রানদভয ফাড়ীয যাস্তা 

2 2000   এর নি আ নড  রুা ফািায  আব্রানদভয ফাড়ী  ১ ন নভ             

34 যািায ডুমুনযয়া ফটতরা দত যািায 

ডুমুনযয়া ব্রীি ম বন্ত ১ টি রছাট ব্রীি 

অদছ 

2 0                       

35 িাপদযয িনভ দত ফড় াদরয ব্রীদিয 

যাস্তা ম বন্ত ১ টি ব্রীি অদছ 

2 0                       

36 যািায ডুমুনযয়া িাপদযয িনভ  দত 

ফড় াদরয ব্রীদিয যাস্তা 

2 0     িাপদযয িনভ  ফড় াদরয ব্রীদিয 

যাস্তা  

১.২৫ ন নভ             

37 যািায ডুমুনযয়া নিরুদরয অভফাগান 

দত অব্দুোয ফাড়ীয যাস্তা 

2 0     নিরুদরয 

অভফাগান  

অব্দুোয ফাড়ী  ০.৫ ন নভ             

38 যািায ডুমুনযয়া নিরুদরয অভফাগান 

দত ফড় ভনিদদয যাস্তা 

2 2013 50000 এর নি আ নড নিরুদরয 

অভফাগান  

ফড় ভনিদদয 

যাস্তা  

১ ন নভ             

39 যািায ডুমুনযয়া ফািায দত 

নপদযাদিয ফাড়ীয যাস্তা 

2 0     যািায ডুমুনযয়া 

ফািায  

নপদযাদিয ফাড়ীয 

যাস্তা  

১ ন নভ             

40 যািায ডুমুনযয়া সুযভদতয ফাড়ী দত 

ছনভদযয ফাড়ীয যাস্তা 

2 0     সুযভদতয ফাড়ী  ছনভদযয ফাড়ী  ১ ন নভ             

41 যািায ডুমুনযয়া ভনসুদযয ফাড়ী দত 

ভািাদযয রদরা রভনদনয যাস্তা 

2 2013 50000 এর নি আ নড ভনসুদযয ফাড়ী  ভািাদযয রদরা 

রভনন  

১ ন নভ             

42 যািায ডুমুনযয়া আনায গািীয  ফাড়ী 

দত  দদযয ফাড়ীয যাস্তা 

2 0     আনায গািীয  

ফাড়ী  

 দদযয ফাড়ী  ০.৫ ন নভ             

43 যািায ডুমুনযয়া  াভায ফাড়ী দত 

ওভয অরীয িনভয যাস্তা 

2 0      াভায ফাড়ী  ওভয অরীয িনভ  ০.৫ ন নভ             

44 যািায ডুমুনযয়া িাপদযয ফাড়ী দত 

 ানা পুকুদযয যাস্তা 

2 2013 30000 এর নি আ নড িাপদযয ফাড়ী   ানা পুকুয  ১.২৫ ন নভ             

45 যািায ডুমুনযয়া মুনসুয ঢারীয ফাড়ী 

দত যদফয নডদয যাস্তা 

2 0     মুনসুয ঢারীয ফাড়ী  যদফয নড  ১ ন নভ             

46 যািায ডুমুনযয়া  রুায রতভাথা দত 

 দভ অরীয ফাড়ীয যাস্তা 

2 0      রুায রতভাথা   দভ অরীয 

ফাড়ী  

১০০০  ফুট             

47 যািায ডুমুনযয়া নমুরতরা রভাড় দত 

ইদ্গাদয যাস্তা 

2 2013 30000 এর নি আ নড নমুরতরা রভাড়  ইদ্গা  ০.৫ ন নভ             

48 িাপদযয িনভ দত ফড় াদরয ব্রীদিয 

যাস্তা ম বন্ত ৩ টি নযং  ারবাট ব অদছ 

3 0                       

49 ননফ বাদ ারা যভিাদনয ফাড়ী দত  

যনপকুদরয ফাড়ীয যাস্তা ম বন্ত ৩ টি 

নযং  ারবাট ব অদছ  

3 0                       

50 ননফ বাদ ারা যনফঈদরয ফাড়ী দত 

ভনিদদয ফাড়ীয যাস্তা ম বন্ত ২ টি নযং 

 ারবাট ব অদছ  

3 0                       



  

াতা-42 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ বয ফ বদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

51 অ যাদভয ফাড়ী দত ও দতয নড 

ম বন্ত ৪ টি ফক্স  ারবাট ব অদছ  

3 0                       

52 ননফ বাদ ারা যীপ নফশ্বাদয রভাড় 

দত যভিাদনয ফাড়ীয যাস্তা 

3 2013 97000 এর নি আ নড যীপ নফশ্বাদয 

রভাড়  

যভিাদনয ফাড়ী  ২৭১  ফুট             

53 ননফ বাদ ারায ব্রীি দত ননফ বাদ ারা 

ফািাদযয যাস্তা 

3 2001   এর নি আ নড ননফ বাদ ারা ব্রীি  ননফ বাদ ারা 

ফািায  

১.৫ ন নভ             

54 ননফ বাদ ারায ব্রীি দত ননফ বাদ ারা 

ফািাদযয যাস্তা ম বন্ত ১ টি ফড় ব্রীি 

অদছ 

3 0                       

55 ননফ বাদ ারায ব্রীি দত ননফ বাদ ারা 

ফািাদযয যাস্তা ম বন্ত ১ টি রছাট ব্রীি  

3 0                       

56 ননফ বাদ ারা যভিাদনয ফাড়ী দত  

যনপকুদরয ফাড়ীয যাস্তা ম বন্ত ১ টি 

রছাট ব্রীি অদছ 

3 0                       

57 ননফ বাদ ারা যনদভয ফাড়ী দত 

রফত্রাফতী নদীয যাস্তা 

3 0     যনদভয ফাড়ী  রফত্রাফতী নদী  ০.৫ ন নভ             

58 ননফ বাদ ারা নযিাঈর ডাঃ এয 

রদা ান দত ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয়য 

যাস্তা 

3 0     নযিাঈর ডাঃ এয 

রদা ান  

ভাধ্যনভ  

নফদ্যারদয়য যাস্তা  

৭০০  ফুট             

59 ননফ বাদ ারা অনিজুদযয ফাড়ী দত 

ভনিদদয রদরা রভনদনয যাস্তা 

3 0     অনিজুদযয ফাড়ী  ভনিদদয রদরা 

রভনন  

১ ন নভ             

60 ননফ বাদ ারা অরীয ফাড়ী দত 

রূিাঁদদয ফাড়ীয যাস্তা 

3 0     অরীয ফাড়ী  রূিাঁদদয ফাড়ী  ০.৭৫ ন নভ             

61 ননফ বাদ ারা যভিাদনয ফাড়ী দত  

যনপকুদরয ফাড়ীয যাস্তা 

3 2013 150000 এর নি আ নড যভিাদনয ফাড়ী  যনপকুদরয ফাড়ী  ১.৭৫ ন নভ             

62 ননফ বাদ ারা াদনয ফযি দত 

আজ্জদতয ফাড়ীয যাস্তা 

3 0     াদনয ফযি  আজ্জদতয ফাড়ী  ১.৫ ন নভ             

63 ননফ বাদ ারা মুিাদভয ফাড়ী দত 

ইদ্গাদয যাস্তা 

3 0     মুিাদভয ফাড়ী  ইদ্গা  ১০০০  ফুট             

64 ননফ বাদ ারা ভনিদদয ফাড়ী দত  

র ভদতয ফাড়ীয যাস্তা 

3 0     ভনিদদয ফাড়ী  র ভদতয ফাড়ী  ১ ন নভ             

65 ননফ বাদ ারা কুদ্দুদয ফাড়ী দত 

অনাদযয ফাড়ীয যাস্তা 

3 0     কুদ্দুদয ফাড়ী  অনাদযয ফাড়ী  ০.৫ ন নভ             

66 ননফ বাদ ারা যনফঈদরয ফাড়ী দত 

ভনিদদয ফাড়ীয যাস্তা 

3 0     যনফঈদরয ফাড়ী  ভনিদদয ফাড়ী  ০.৭৫ ন নভ             

67 যঈদপয ফাড়ী দত এ াব্বদযয ফাড়ী 

ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

4 0                       

68 রফরাদয়দতয রদা ান দত  ার ম বন্ত ১ 

টি নযং  ারবাট ব অদছ  

4 0                       



  

াতা-43 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ বয ফ বদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

69 তাদদযয ফাড়ী দত  ার ম বন্ত ১ টি 

নযং  ারবাট ব অদছ  

4 0                       

70 অ যাদভয ফাড়ী দত গফুদযয ফাড়ী 

ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

4 0                       

71 ভনিফদযয ফাড়ী দত নভিাদনয 

রদা ান ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

4 0                       

72 যনফঈদরয ফাড়ী দত ফাওা ম বন্ত ২ 

টি নযং  ারবাট ব অদছ  

4 0                       

73 ফনদযয ফাড়ী দত িনরদরয ফাড়ী 

ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

4 0                       

74 অবুদরয িনভ দত ফাওা গ্রাভ ম বন্ত 

২ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

4 0                       

75 াাদনয ফাড়ী দত রভাপায ফাড়ী 

ম বন্ত ৪ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

4 0                       

76 া া যাস্তা দত িনরদরয ফাড়ী ম বন্ত 

১ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

4 0                       

77 ভননয ফাড়ী দত ভাদিদদয ফাড়ী ম বন্ত 

১ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

4 0                       

78 গানভদদয ফাড়ী দত রতাফাগান রভাড় 

ম বন্ত ৩ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

4 0                       

79 ননফ বাদ ারা যাস্তা 4 2002   এর নি আ নড অ যাদভয ফাড়ী  ও দতয নড  ২.৫ ন নভ             

80 নিয়ায রদা ান দত ভাি ব াড়া ম বন্ত 

১ টি ব্রীি অদছ 

4 0                       

81 ভাঠ াড়া যাস্তা 4 0     যঈদপয ফাড়ী  এ াব্বদযয ফাড়ী  ২০০  ফুট             

82  ার াড় যাস্তা 4 0     রফরাদয়দতয 

রদা ান  

 ার  ৭০০  ফুট             

83  ার াড় যাস্তা 4 0     তাদদযয ফাড়ী   ার  ১২০০  ফুট             

84 ভাদিয াড়া যাস্তা 4 0     নিয়ায রদা ান  ভাি ব াড়া ব্রীি  ৩০০০  ফুট             

85 ঊনল াড়া যাস্তা 4 0     অ যাদভয পুকুয  গফুদযয ফাড়ী  ৩০০০  ফুট             

86 ভাদিয াড়া স্কুর যাস্তা 4 0      াদয়দয ফাড়ী  প্রাথনভ  

নফদ্যারয়  

১০০০  ফুট             

87 ভাদিয াড়া যাস্তা 4 0     ভাদিয াড়া 

ভনিদ  

প্রাথভ  নফদ্যারয়  ৮০০  ফুট             

88 ভাদিয াড়া যাস্তা 4 0     ভনিদ  ননিাদভয ফাড়ী  ১০০০  ফুট             

89 ভাদিয াড়া যাস্তা 4 0     ভনিফদযয ফাড়ী  নভিাদনয রদা ান  ৫০০  ফুট             

90 াবায নদনঘ যাস্তা 4 0     যনফঈদরয ফাড়ী  ফাওা  ০.৫ ন নভ             

91 নদি ডুমুনযয়া যাস্তা 4 0     ফনদযয ফাড়ী  িনরদরয ফাড়ী  ১০০০  ফুট             

92 অাংড়ী নিভ াড়া যাস্তা 4 0     অবুদরয িনভ  ফাওা গ্রাভ  ৩ ন নভ             

93 ভাদিয াড়া যাস্তা 4 0     াাদনয ফাড়ী  রভাপায ফাড়ী  ৫০০০  ফুট             



  

াতা-44 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ বয ফ বদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

94 নফশ্বা াড়া যাস্তা 4 0     া া যাস্তা  িারাদরয ফাড়ী  ৬০০  ফুট             

95 দপাদায াড়া যাস্তা 4 0     ভননয ফাড়ী  ভাদিদদয ফাড়ী  ২৫০০  ফুট             

96 পূফ ব াড়া যাস্তা 4 0     ানভদদয ফাড়ী  রতাফাগান রভাড়  ৩৫০০  ফুট             

97 ফাযীদনয ফাড়ী দত অরী অাম্মদদয 

িনভ ম বন্ত ২ টি ফক্স  ারবাট ব অদছ  

5 0                       

98  াদদদযয ফাড়ী দত াদদদ য ফাড়ী 

ম বন্ত ২ টি ফক্স  ারবাট ব অদছ  

5 0                       

99 অাদদয ফাড়ী দত সুদযদনয ফাড়ী 

ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

5 0                       

100 সুদযদনয ফাড়ী দত সুননদরয ফাড়ী 

ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

5 0                       

101 রভাস্তপায ফাড়ী দত ননিাদভয ফাড়ী 

ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

5 0                       

102 ভাদরদ য ফাড়ী দত রনতদপয ফাড়ী 

ম বন্ত ৩ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

5 0                       

103 ভ দদদয ফাড়ী দত  ানরদা ম বন্ত 

১ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

5 0                       

104 ফাওা রভাড় দত নদঘরী ফািায ম বন্ত 

২ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

5 0                       

105 পারুদ য ফাড়ী দত অতাদরয ফাড়ী 

ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

5 0                       

106 নপকুদরয ফাড়ী দত অমাদযয ফাড়ী 

ম বন্ত ৪ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

5 0                       

107 ন তাদফয ফাড়ী দত ভাঠ ম বন্ত ৩ টি 

নযং  ারবাট ব অদছ  

5 0                       

108  াদদদযয ফাড়ী দত াভাদদয ফাড়ী 

ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

5 0                       

109  াদদদযয ফাড়ী দত াগয দীনঘ ম বন্ত 

২ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

5 0                       

110  াদদভয ফাড়ী দত সুযাদতয ফাড়ী 

ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

5 0                       

111 ফাওা নদঘড়ী যাস্তা 5 2002   এর নি আ নড ফাযীদনয ফাড়ী  অরী অাম্মদদয 

িনভ  

১.৫ ন নভ             

112 নদঘরী পূফ ব াড়া যাস্তা 5 2008   এর নি আ নড  াদদদযয ফাড়ী  াদদদ য ফাড়ী  ২ ন নভ             

113 ঊনল াড়া যাস্তা 5 0     অাদদয ফাড়ী  সুদযদনয ফাড়ী  ১০০০  ফুট             

114 ঊনল াড়া যাস্তা 5 0     সুদযদনয ফাড়ী  সুননদরয ফাড়ী  ৭০০  ফুট             

115 নিভ াড়া যাস্তা 5 0     রভাস্তপায ফাড়ী  ননিাদভয ফাড়ী  ১০০০  ফুট             

116 ভাঠ াড়া যাস্তা 5 0     ভাদরদ য িনভ  রনতদপয ফাড়ী  ২০০০  ফুট             

117 ঈিয ভাঠ াড়া যাস্তা 5 0     ভ দদদয ফাড়ী   ানরদা  ১০০০  ফুট             



  

াতা-45 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ বয ফ বদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

118 দনক্ষণ ভাঠ াড়া যাস্তা 5 0      ানরদা  আঈনুদয ফাড়ী  ২০০০  ফুট             

119 ঊনল াড়া যাস্তা 5 0     ফাওা রভাড়  নদঘরী ফািায  ২০০০  ফুট             

120 দনক্ষণ াড়া যাস্তা 5 0     পারুদ য ফাড়ী  অতাদরয ফাড়ী  ১২০০  ফুট             

121 ফাওা ভাদিয াড়া যাস্তা 5 0     নপকুদরয ফাড়ী  অমাদযয ফাড়ী  ৩ ন নভ             

122 ভাদিয াড়া যাস্তা 5 0     ন তাদফয ফাড়ী  ভাঠ  ১০০০  ফুট             

123 ভাদিয াড়া যাস্তা 5 0      াদদদযয ফাড়ী  াভাদদয ফাড়ী  ১০০০  ফুট             

124 ভাদিয াড়া যাস্তা 5 0      াদদদযয ফাড়ী  াগয নদনঘ  ১০০০  ফুট             

125 ভাদিয াড়া যাস্তা 5 0      াদদভয ফাড়ী  সুযাদতয ফাড়ী  ৫০০  ফুট             

126 ভাদিয াড়া যাস্তা 5 0     সুযাদতয ফাড়ী  মুক্তাদযয ফাড়ী  ৫০০  ফুট             

127 ফাওা যাস্তা 5 0     অরী অাম্মদদয 

ফাড়ী  

নদগদনয ফাড়ী  ৫০০  ফুট             

128 নওযদা ফািায দত িভযাধা 

রিৌযাস্তা ম বন্ত ৩ টি  ারবাট ব অদছ  

6 0                       

129 িভযাধা রিৌযাস্তা দত নননিন্তপুয 

া া যাস্তা ম বন্ত ৪ টি  ারবাট ব অদছ  

6 0                       

130 নওযদা রিৌযাস্তা দত  ানাআযানর 

রাটাআ ফাগান ম বন্ত ১ টি ফক্স  ারবাট ব  

6 0                       

131 নওযদা রিৌযাস্তা দত  ানাআযানর 

রাটাআ ফাগান ম বন্ত ৪ টি নযং  ারবাট ব  

6 0                       

132 নননিন্ত পুয াভাদদয রদা ান দত 

নওদা পুনর  যাম্প ম বন্ত ৪ টি নযং 

 ারবাট ব অদছ  

6 0                       

133 রাদত আজ্জত অরীয ফাড়ীয া রথদ  

 ানাআযানর ফািায ম বন্ত ২ টি নযং 

 ারবাট ব অদছ  

6 0                       

134 যনপকুদরয ফাড়ী দত ভন্তু নভয়ায ফাড়ী 

ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

6 0                       

135 আ ফাদরয ফাড়ী দত পিয অরীয 

ফাড়ী ম বন্ত ২ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

6 0                       

136 তানরয ফাড়ীয া দত দ্যঃ ীয 

ফাড়ী ম বন্ত ৪ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

6 0                       

137 া া যাস্তা নতউওএর রথদ  যভত 

এয ফাড়ী ম বন্ত ৮ টি নযং  ারবাট ব 

অদছ  

6 0                       

138 নননিন্ত পুয পূফ ব াড়া যাস্তা 6 2010   এর নি এ ন ভনিদ  নওয়াফ অরীয 

ফাড়ী  

০.৫ ন নভ             

139 নওযদা রযাড 6 0   এর নি আ নড নওযদা ফািায  িভযাধা রিৌযাস্তা  ১ ন নভ             

140 নওযদা দত ফো রযাড 6 0     নওযদা ফািায  পুনর  যাম্প  ০.৫ ন নভ             



  

াতা-46 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ বয ফ বদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

141 নওযদা ফািায দত িভযাধা 

রিৌযাস্তা ম বন্ত ১ টি ব্রীি অদছ 

6 0                       

142 নওযদা ফািায দত নর  যাম্প 

ম বন্ত ১ টি ব্রীি অদছ 

6 0                       

143 নওযদা দত নননিন্তপুয রযাড 6 0     িভযাধা রিৌযাস্তা  নননিন্তপুয া া 

যাস্তা  

১ ন নভ             

144  ানাআযানর রযাড 6 0     নওযদা রিৌযাস্তা   ানাআযানর 

রাটাআ ফাগান  

১ ন নভ             

145 পুনর  যাম্প রযাড 6 0     নননিন্ত পুয 

াভাদদয রদা ান  

নওযদা পুনর 

 যাম্প  

১.৫ ন নভ             

146 নননিন্ত পুয ঈিয াড়া যাস্তা 6 0     রাদত আজ্জত অরীয 

ফাড়ীয া  

 ানাআযানর 

ফািায  

১ ন নভ             

147 নননিন্ত পুয নিভ াড়ায যাস্তা 6 0     যনপকুদরয ফাড়ী  ভন্তু নভয়ায ফাড়ী  ০.৫ ন নভ             

148 নননিন্ত পুয নিভ াড়া যাস্তা 6 0     আ ফাদরয ফাড়ী  পিয অরীয 

ফাড়ী  

০.৫ ন নভ             

149 রভআন রযাড 6 0     আ ফাদরয ফাড়ী  স্কুর  ০.৫ ন নভ             

150 নওযদা পূফ ব াড়া রযাড 6 0     তানরয ফাড়ীয 

া  

দ্যঃ ীয ফাড়ী  ১ ন নভ             

151 নওযদা পূফ ব াড়া ভাদঠয যাস্তা 6 0     া া যাস্তা 

নতউওএর  

যভত এয ফাড়ী  ১ ন নভ             

152 নওযদা নিভ াড়ায যাস্তা 6 0     অাদ্যর এয ফাড়ী  ভনয়াদযয ফাড়ী  ০.৫ ন নভ             

153 নিভ াড়া ভাদঠয যাস্তা 6 0     া া যাস্তা  ভাঠ  ০.৫ ন নভ             

154 ফাতরা রভাড় দত াদীপুয 

ভাদরাাড়া ম বন্ত ১ টি ফক্স  ারবাট ব 

অদছ  

7 0                       

155 জুংরায রভাড় দত ফাওড় ম বন্ত ১ টি 

ফক্স  ারবাট ব অদছ  

7 0                       

156  ানাআযানর দত ফো রযাড 7 1998   এর নি আ নড  ানাআযানর ব্রীি  ফাতরায রভাড়  ১ ন নভ             

157  ানাআযানর ব্রীি দত ফাতরায রভাড় 

ম বন্ত ১ টি ব্রীি অদছ 

7 0                       

158 ফাতরা রভাড় দত াদীপুয 

ভাদরাাড়া ম বন্ত ২ টি ব্রীি অদছ 

7 0                       

159 ফাঁতরা রভাদড়য রযাড 7 0     ফাতরা রভাড়  িায যাস্তায রভাড়  ০.৫ ন নভ             

160  ানাআযানর ফািায রযাড 7 0     ফাতরা রভাড়  াদীপুয 

ভাদরাাড়া  

৪ ন নভ             

161 পুনর পানড় রযাড 7 0     নড  পুনর  যাম্প  ১.৫ ন নভ             

162 ফাওদতয যাস্তা 7 0     ফাঁ তরা রভাড়  ফাওত  ১ ন নভ             

163 মুিাদভয ফাড়ীয যাস্তা 7 2012   আঈ ন দভদদয ফাড়ী  মুিাদভয ফাড়ী  ০.৫ ন নভ             

164  ানাআযারী ভধ্য াড়া রযাড 7 0     শুকুদযয ফাড়ী  মুস্তানপদিয ফাড়ী  ২.৫ ন নভ             



  

াতা-47 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ বয ফ বদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

165 জুংরা রভাড় দত ফাওদড়য রযাড 7 0     জুংরায রভাড়  ফাওড়  ৩ ন নভ             

166 অবুদরয ফাড়ী রযাড 7 2010   আঈ ন গরাভ ভাওরায 

ফাড়ী  

অবুদরয ফাড়ী  ১ ন নভ             

167  ানাআযারী ফািায রযাড 7 2012   আঈ ন  ানাআযারী ফািায  অনাদযয ফাড়ী  ১ ন নভ             

168 দদদয ফাড়ীয যাস্তা 7 0     অরীদভয ফাড়ী  দদদয ফাড়ী  ০.৫ ন নভ             

169 পুদফয ভাঠ রযাড 7 0     পূদফ বয ভাঠ  াাবুনদ্দদনয 

ফাড়ী  

১ ন নভ             

170 ফো প্রাথনভ  নফদ্যারয় দত ানদপুয 

দনক্ষণ ভাদরাাড়া ম বন্ত ২ টি নযং 

 ারবাট ব অদছ  

8 0                       

171 ফাদর যদাদযয িনভ দত নত্রাড়া 

ঘাট ম বন্ত ১ টি নযং  ারবাট ব অদছ 

8 0                       

172 অবুর আরাভ ড়  8 0   এর নি আ নড ফো প্রাথনভ  

নফদ্যারয়  

ানদপুয দনক্ষণ 

ভাদরাাড়া  

৩ ন নভ             

173 রগুনফানগিা ঘাট রযাড 8 0     নযাজুদরয পুকুয   দাতাক্ষ নদ  ২৫০০  ফুট             

174 ফো নীদিয াড়া রযাড 8 0     াদফয িনভ  য অরীয ফাড়ী  ৩৫০০  ফুট             

175 িদযয ঘাট রযাড 8 0     গরাভ ভস্তপায 

পুকুয  

 দাতাক্ষ নদ  ২৫০০  ফুট             

176 নত্রাড়া ঘাট রযাড 8 0     নজুয রভাড়  ফাদর যদাদযয 

িনভ  

৮০০  ফুট             

177 নত্রাড়া ঘাট রযাড 8 0     ফাদর যদাদযয 

িনভ  

নত্রাড়া ঘাট  ১০০০  ফুট             

178  দাতাক্ষ ঘাট রযাড 8 0      দাতাক্ষ ানদপুয 

ঘাট  

ওাদফয ফাড়ী  ২ ন নভ             

179  াভায ারী রযাড 8 0     তুরন ফাড়ী   াভায ারী  ২ ন নভ             

180 ফাওড় রযাড 8 0     নজুয রযাড  ফাওযাড়া  ২৫০০  ফুট             

181 ফাওড় রযাড 8 0     ভনিযদনয ফাড়ী  রেঁনয ফাওড়  ৫০০০  ফুট             

182 ভাদঠয রযাড 8 0     ভনিদদয ফাড়ী  রভানফয ভাঠ  ১২০০  ফুট             

183 ভনিদ দত ফো ফািায ম বন্ত ২ টি 

নযং  ারবাট ব অদছ  

9 0                       

184 ওাদফয ফাড়ী দত নদীয ঘাট ম বন্ত ১ 

টি নযং  ারবাট ব অদছ  

9 0                       

185 যনফঈদরয ফাড়ী দত নদীয ধায ম বন্ত 

২ টি নযং  ারবাট ব অদছ  

9 0                       

186 রনায়ানর ফািায রযাড 9 0   এর নি এ ন রনায়ানর ফািায  লুতপয নভনস্ত্রয 

ফাড়ী  

৬০০  ফুট             

187 ফো ফািায রযাড 9 0     লুতপয নভনস্ত্রয 

ফাড়ী  

ভনিদ  ৭০০  ফুট             

188 অবুর আরাভ ড়  9 0   এর নি আ নড নগয া াফানড়  ফোফামায  ২ ন নভ             



  

াতা-48 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড ব 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ বয ফ বদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ বয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানয  

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

189 ফো ফািায রযাড 9 0     ভনিদ  ফো ফািায  ২ ন নভ             

190 নদীয রযাড 9 0     জুলুয ফাড়ী  নদীয ধায  ১.৫ ন নভ             

191 নদীয রযাড 9 0     ওাদফয ফাড়ী  নদীয ধায  ১ ন নভ             

192 িাভান এয ফাড়ীয রযাড 9 0     ভনিদদয  া  িাভাদনয ফাড়ী  ০.৫ ন নভ             

193 নদীয রযাড 9 0     যনফঈদরয ফাড়ী  নদীয ধায  ২ ন নভ             

194 নভস্ত্রীাড়া রযাড 9 0     তাদরদফয ফাড়ী  লুতপয নভনস্ত্রয 

ফাড়ী  

২ ন নভ             

195 নভস্ত্রীাড়া রযাড 9 0     নদীয ধায  নভস্ত্রীাড়া  ১.৫ ন নভ             

196 নভস্ত্রীাড়া রযাড 9 0     নভস্ত্রীাড়া  নরবাদযয ফাড়ী  ০.৫ ন নভ             

197 াদিদযয ফাড়ী রযাড 9 0     লুতপয নভনস্ত্রয 

ফাড়ী  

নগয া া ফাড়ী  ১ ন নভ             

198 ভাদ্রাা রযাড 9 0     নদীয ধাঁয  ভাদ্রাা  ২.৫ ন নভ             

199 ারফাড়ী রযাড 9 0     ারফাড়ীয রভাড়  পারুদ য রদা ান  ০.৫ ন নভ             

200 ভাদঠয রযাড 9 0     নভিাদনয ফাড়ী  ফোয ভাঠ  ২ ন নভ             

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-49 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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



  

াতা-50 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড ব-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-51 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড ব-২ 

 



  

াতা-52 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড ব-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-53 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড ব-৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-54 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড ব-৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-55 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড ব-৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-56 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড ব-৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-57 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড ব-৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-58 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড ব—৯ 

 


