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াতা-II : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

মুখফন্ধ 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

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

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

গ্রদনয তৈততা নযাদযয রক্ষদত্র নফদল র্ভনভ া ারন  যদফ।  

 

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

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

দমাগীতায িন্য অন্তনয  কৃতজ্ঞতা িানানি। 

 

ধন্যফাদাদন্ত, 

 

রিয়াযম্যান 

৩ নং রবািগাতী আঈননয়ন নযলদ, 

ভননযাভপুয, মদায।            

 



  

াতা-III : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

সুনিত্র

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নিনিত যণ এফং নাম্বানযং           4- 18  
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 আঈননয়ন নযলদ বফন,  র্ভনভ, অফাফত্র, মন্ত্রানত ও আদর ক্ট্রননক্স াভগ্রী 

 আঈননয়ন নযলদদয নরকূ 

 আঈননয়ন নযলদদয যাস্তা 
 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনিষ্টায         19 - 32 

 আঈননয়ন নযলদ বফন ও র্ভনভ 

 আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র, মন্ত্রানত ও আদর ক্ট্রননক্স াভগ্রী 

 আঈননয়ন নযলদদয নরকূ 

 আঈননয়ন নযলদদয যাস্তা 

 

 

ধ্যায়-৩ : আঈননয়ন নযলদদয (ওয়াড য নবনি ) ম্পদদয াভানি  ভাননিত্র    33- 42

 

 

 

 



  

াতা-4 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নিনিত যণ এফং ম্পদ নাক্ত যণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-5 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

আঈনব আঈননয়ন নযলদ বফন 

প্রানফ প্রাথনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভানফ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভাদ্রাা ভাদ্রাা বফন 

 দরি  দরি বফন 

ভনিয ভনিয 

শ্মান শ্মানঘাট 

এখা এনতভ খানা 

ইগা ইদগাহ্  ভয়দান 

রা রাস্ট নপ বফন 

আঈর্ভ আঈননয়ন র্ভনভ নপ বফন 

  আঈননয়ন স্বাস্থয ও নযফায  ল্যান র ন্দ্র 

ভা  ভাদ যট/াট/ফািায 

মাো মাত্রী োঈনী 

ভনিদ ভনিদ 

 ফযস্থান  ফযস্থান 

ন  ন নন   ন যায/ স্পট য 

ব নফনবন্ন ধযদনয য ানয বফন 

ভািায ভািায 

ব্যাং  নফনবন্ন য ানয/দফয ানয ব্যাং  

রাআদব্রযী রাআদব্রযী/াঠাগায 

ক্লাফ ক্লাফ/ংঘ/াংস্কৃনত  নযলদ/নভনত/ংস্থা 

এননিও নফনবন্ন এননিও 

ন্যান্য ন্যান্য 
 

 

 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

ভাযা ভাটিয যাস্তা (রোট ফড়  র ধযদনয) 

াআ আদটয নরং(ফানরয ঈয আট নফোদনা া া যাস্তা) 

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

ানি নি ঢারাআ নদদয় ততনয া া যাস্তা 

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

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

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

দর স্যাননটানয ল্যানিন 

পুকুয পুকুয (রোট/ফড়/য ানয/দফয ানয) 

খাাফা খার/াওড়/ফাওড় 

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

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 



  

াতা-6 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

ন্যান্য ন্যান্য 

অরভা অরভাযী 

আস্টযানফ  নম্পঈটায এদক্সনযি 

 যানফদনট  যানফদনট 

 যাদভযা  যাদভযা 

 ভ  নম্পঈটায 

খাট খাট 

গন গবীয নরকূ 

ঘনড় ঘনড় 

রিয়ায রিয়ায 

রিনায রিনাদযটয 

িনভ িনভ 

টাআদভ টাআ রভনন 

টিনব টিনব 

রটনফর রটনফর 

ট্াং  াননয ট্াং  

িনর িনর 

তারা তারা 

ততিত্র ততিত্র 

াম্প াননয াম্প 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয 

নপল্টায াননয নপরটায 

পযান পযান 

পদটা ন পদটাষ্টযাট রভনন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

নিি নিি 

ফাআা ফাআাআদ র 

নফদ্যযৎঈ নফদ্যযৎ যফযাদয ঈ যণ 

রফঞ্চ রফঞ্চ 

রফাড য রফাড য 

ব্যাটানয ব্যাটানয 

বফন বফন 

রভনন রভনন 

রাআট রাআট 

ররনভদভ ররনভদনটিং রভনন 

রষ্টি রস্টি 

স্ক্যান স্ক্যানায রভনন 

াঈন াঈন্ড নদস্টভ 

ররপ ররপ 

রৌযনফ রৌযনফদ্যযৎ 

 



াতা-7 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ যক্ত  র স্থাফয ও স্থাফয ম্পদদয নযভান  

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আঈননয়ন নযলদ 2 

ইদগা 11 

 দরি 1 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় 9 

রাস্ট নপ 2 

ভনিয 1 

ভনিদ 27 

ভাদ্রাা 3 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 3 

ভাদ যট 2 

মাত্রী োঈনী 1 

স্বাস্থয র ন্দ্র 2 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ 2210 

গবীয নরকূ 23 

স্যাননটাযী ল্যানিন 2280 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা 8 

 ারবাট য 8 

া া যাস্তা 11 

ব্রীি 3 

ভাটিয যাস্তা 90 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 7 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

অরভাযী 3 

 নম্পঈটায 4 

 যানফদনট 1 

 যাদভযা 1 

রিয়ায 71 

রটনফর 4 

প্রদিক্টয 1 

নপ্রন্টায 2 

াননয াম্প 1 

পযান 2 

রফাড য 1 

রভনন 3 

স্ক্যানায রভনন 1 

ররপ 1 

 

 

 

 

 



  

াতা-8 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: বফন 

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

আঈননয়ন নযলদ ৩ নং রবািগাতী আঈননয়ন নযলদ বফন। নতুন বফন 5 0 35 আঈনব ০50০35 

আঈননয়ন নযলদ ৩ নং রবািগাতী আঈননয়ন নপ। পুযাতন ৩টি রুভ ব্যফায  যা য় 5 0 36 আঈনব ০50০36 

 

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

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

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 1 অরভা ০00০1 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 2 অরভা ০00০2 

অরভাযী  াদঠয অরভাযী 0 0 3 অরভা ০00০3 

 যানফদনট ওয়াে ষ্টীদরয 0 0 4  যানফদনট ০00০4 

াননয াম্প ফুট াম্প 0 0 85 াম্প ০00০85 

রফাড য ন যায রফাড য 0 0 91 রফাড য ০00০91 

ররপ  াদঠয তা  0 0 96 ররপ ০00০96 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রটনফর 

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

রটনফর বা দক্ষয ফড় রটনফর 0 0 81 রটনফর ০00০81 

রটনফর রোট  াদঠয রটনফর 0 0 82 রটনফর ০00০82 

রটনফর রোট  াদঠয রটনফর 0 0 83 রটনফর ০00০83 

রটনফর রোট  াদঠয রটনফর 0 0 84 রটনফর ০00০84 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রিয়ায 

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

রিয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 0 10 রিয়ায ০00০10 

রিয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 0 11 রিয়ায ০00০11 

রিয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 0 12 রিয়ায ০00০12 

রিয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 0 13 রিয়ায ০00০13 

রিয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 0 14 রিয়ায ০00০14 

রিয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 0 15 রিয়ায ০00০15 

রিয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 0 16 রিয়ায ০00০16 

রিয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 0 17 রিয়ায ০00০17 

রিয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 0 18 রিয়ায ০00০18 

রিয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 0 19 রিয়ায ০00০19 



  

াতা-9 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 20 রিয়ায ০00০20 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 21 রিয়ায ০00০21 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 22 রিয়ায ০00০22 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 23 রিয়ায ০00০23 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 24 রিয়ায ০00০24 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 25 রিয়ায ০00০25 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 26 রিয়ায ০00০26 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 27 রিয়ায ০00০27 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 28 রিয়ায ০00০28 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 29 রিয়ায ০00০29 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 30 রিয়ায ০00০30 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 31 রিয়ায ০00০31 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 32 রিয়ায ০00০32 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 33 রিয়ায ০00০33 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 34 রিয়ায ০00০34 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 35 রিয়ায ০00০35 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 36 রিয়ায ০00০36 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 37 রিয়ায ০00০37 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 38 রিয়ায ০00০38 

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 0 46 রিয়ায ০00০46 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 47 রিয়ায ০00০47 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 48 রিয়ায ০00০48 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 49 রিয়ায ০00০49 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 50 রিয়ায ০00০50 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 51 রিয়ায ০00০51 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 52 রিয়ায ০00০52 



  

াতা-10 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 53 রিয়ায ০00০53 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 54 রিয়ায ০00০54 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 55 রিয়ায ০00০55 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 56 রিয়ায ০00০56 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 57 রিয়ায ০00০57 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 58 রিয়ায ০00০58 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 59 রিয়ায ০00০59 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 60 রিয়ায ০00০60 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 61 রিয়ায ০00০61 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 62 রিয়ায ০00০62 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 63 রিয়ায ০00০63 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 64 রিয়ায ০00০64 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 65 রিয়ায ০00০65 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 66 রিয়ায ০00০66 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 67 রিয়ায ০00০67 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 68 রিয়ায ০00০68 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 69 রিয়ায ০00০69 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 70 রিয়ায ০00০70 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 71 রিয়ায ০00০71 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 72 রিয়ায ০00০72 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 73 রিয়ায ০00০73 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 74 রিয়ায ০00০74 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 75 রিয়ায ০00০75 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 76 রিয়ায ০00০76 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 77 রিয়ায ০00০77 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 78 রিয়ায ০00০78 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 79 রিয়ায ০00০79 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 80 রিয়ায ০00০80 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: পযান 

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

পযান ননরং পযান 0 0 89 পযান ০00০89 

পযান ননরং পযান 0 0 90 পযান ০00০90 



  

াতা-11 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

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

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

 যাদভযা নডনিটার  যাদভযা 0 0 5  যাদভযা ০00০5 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায 0 0 86 নপ্রন্টায ০00০86 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায 0 0 87 নপ্রন্টায ০00০87 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয 0 0 88 প্রদিক্টয ০00০88 

রভনন রে রভনন 0 0 92 রভনন ০00০92 

রভনন রে রভনন 0 0 93 রভনন ০00০93 

রভনন ধান  াটায রভনন 0 0 94 রভনন ০00০94 

স্ক্যানায রভনন স্ক্যানায রভনন 0 0 95 স্ক্যান ০00০95 

 

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

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

 নম্পঈটায ল্যাট 0 0 6  ভ ০00০6 

 নম্পঈটায ল্যাট 0 0 7  ভ ০00০7 

 নম্পঈটায ল্যাট 0 0 8  ভ ০00০8 

 নম্পঈটায ভদডভ 0 0 9  ভ ০00০9 

 

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

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

রাষ্ট নপ কুয়াদা ফািায রাস্ট নপ 1 0 3 রা ০10০3 

মাত্রী োঈনী িাভতরা মাত্রী োঈনী 2 2010 11 মাো ০22010০11 

স্বাস্থয র ন্দ্র আঈননয়ন স্বাস্থয  ভদপ্লক্স। ২ তরা বফন, রুভ ১৫ টি 4 1993 27   ০41993০27 

রাষ্ট নপ িারন ডাঙ্গা ফািায রাস্ট নপ 8 0 52 রা ০80০52 

স্বাস্থয র ন্দ্র িারন  ডাঙ্গা  নভঈননটি রন্টায। রুভ ৩ টি 9 2005 59   ০92005০59 

 

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

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

প্রাথনভ  নফদ্যারয় দাভদাভ য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 1 0 4 প্রানফ ০10০4 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রবািগাতী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৮ টি 2 1962 12 প্রানফ ০21962০12 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রবািগাতী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৮ টি 3 1932 19 প্রানফ ০31932০19 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রবািগাতী ব্র্যা  প্রাথনভ  নফদ্যারয় 3 0 20 প্রানফ ০30০20 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় াতানরয়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 4 0 28 প্রানফ ০40০28 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রভাো ডাঙ্গা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 4 0 29 প্রানফ ০40০29 



  

াতা-12 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

প্রাথনভ  নফদ্যারয় হুযগানত প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২তরা বফন ৩ টি, টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১২ টি 7 1987 47 প্রানফ ০71987০47 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রদদরাফানড় য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। রুভ ৪ টি 8 1994 53 প্রানফ ০81994০53 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় িারন  ডাঙ্গা প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৬ টি 9 1987 60 প্রানফ ০91987০60 

 

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

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

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় কুয়াদা গ যার াআ স্কুর। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড ১ টি, রুভ ১২ টি 1 0 5 ভানফ ০10০5 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় রদদরাফানড় ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ১০ টি 8 1987 54 ভানফ ০81987০54 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় িারন ডাঙ্গা ন টি র  ফানর া ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৬ টি 8 1996 55 ভানফ ০81996০55 

 

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

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

 দরি কুয়াদা স্কুর এন্ড  দরি। নফনল্ডং ২ টি, টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১৫ টি 1 0 2  দরি ০10০2 

 

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

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

ভাদ্রাা রবািগাতী াদপনিয়া ভাদ্রাা 3 0 21 ভাদ্রাা ০30০21 

ভাদ্রাা টুননয়া ঘযা ভনরা অনরভ ভাদ্রাা। টিনদড বফন ৩টি, নফনল্ডং ১ টি, রুভ ১৮ টি 5 0 39 ভাদ্রাা ০50০39 

ভাদ্রাা হুযগাতী আফদতদায়ী ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 7 1988 48 ভাদ্রাা ০71988০48 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিদ) 

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

ভনিদ কুয়াদ ফািায িাদভ ভনিদ 1 0 6 ভনিদ ০10০6 

ভনিদ কুয়াদা  দরি াড়া িাদভ ভনিদ 1 0 7 ভনিদ ০10০7 

ভনিদ দ যায াড়া িাদভ ভনিদ 1 0 8 ভনিদ ০10০8 

ভনিদ িাভিানভয াড়া িাদভ ভনিদ 1 0 9 ভনিদ ০10০9 

ভনিদ রদানায পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 2 1921 14 ভনিদ ০21921০14 

ভনিদ রদানায নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 2 1982 15 ভনিদ ০21982০15 

ভনিদ অটভাআর িাদভ ভনিদ। টিনদড 2 2000 16 ভনিদ ০22000০16 

ভনিদ রবািগাতী াদপনিয়া ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ 3 0 22 ভনিদ ০30০22 

ভনিদ রবািগাতী খা াড়া িাদভ ভনিদ 3 0 23 ভনিদ ০30০23 

ভনিদ রবািগাতী ফক্স গািীয রভাড় িাদভ ভনিদ 3 0 24 ভনিদ ০30০24 

ভনিদ রভাো ডাঙ্গা দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 4 1885 30 ভনিদ ০41885০30 

ভনিদ রভাো ডাঙ্গা ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 4 1890 31 ভনিদ ০41890০31 



  

াতা-13 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভনিদ াতানরয়া ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 4 1995 32 ভনিদ ০41995০32 

ভনিদ াতানরয়া দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 4 2010 33 ভনিদ ০42010০33 

ভনিদ ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ 4 2012 34 ভনিদ ০42012০34 

ভনিদ টুননয়া ঘযা নভয াড়া িাদভ ভনিদ 5 1910 40 ভনিদ ০51910০40 

ভনিদ টুননয়া ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 5 2006 41 ভনিদ ০52006০41 

ভনিদ রফগাযী তরা ফািায ভনিদ 6 1945 43 ভনিদ ০61945০43 

ভনিদ রখ াড়া িাদভ ভনিদ 6 1945 44 ভনিদ ০61945০44 

ভনিদ  িপুয পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 6 1982 45 ভনিদ ০61982০45 

ভনিদ হুযগাতী িাদভ ভনিদ 7 1962 49 ভনিদ ০71962০49 

ভনিদ ভাওরানা াদজ্ঞ খানা ভনিদ 7 2002 50 ভনিদ ০72002০50 

ভনিদ িারন ডাঙ্গা পূফ য িাদভ ভনিদ। টিনদড 8 1994 56 ভনিদ ০81994০56 

ভনিদ রদদরাফানড় িাদভ ভনিদ 8 1978 57 ভনিদ ০81978০57 

ভনিদ দপাদায াড়া িাদভ ভনিদ 9 2003 62 ভনিদ ০92003০62 

ভনিদ নফর াড়া িাদভ ভনিদ 9 2002 63 ভনিদ ০92002০63 

ভনিদ রখ াড়া িাদভ ভনিদ 9 2004 64 ভনিদ ০92004০64 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ইদগা ভয়দান 

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

ইদগা ডাকুনযয়া ফািায ইদগা ভাঠ 1 0 1 ইগা ০10০1 

ইদগা রদানায ইদগা ভাঠ 2 1945 10 ইগা ০21945০10 

ইদগা রবািগাতী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় ইদগা 3 0 17 ইগা ০30০17 

ইদগা রবািগাতী াদপনিয়া ভাদ্রাা ভাঠ ইদগা 3 0 18 ইগা ০30০18 

ইদগা রভাো ডাঙ্গা ইদগা ভাঠ 4 1890 25 ইগা ০41890০25 

ইদগা াতানরয়া ইদগা ভাঠ 4 1985 26 ইগা ০41985০26 

ইদগা টুননয়া ঘযা ব্যাগাদয ইদগা ভাঠ 5 0 37 ইগা ০50০37 

ইদগা অনিজুয ভাস্টাদযয ফানড়য ইদগা ভাঠ 6 1993 42 ইগা ০61993০42 

ইদগা হুযগাতী ইদগা ভাঠ 7 1962 46 ইগা ০71962০46 

ইদগা রদদরাফানড় ইদগা ভাঠ 8 1980 51 ইগা ০81980০51 

ইদগা িারন  ডাঙ্গা ইদগা ভাঠ 9 1987 58 ইগা ০91987০58 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিয) 

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

ভনিয রদানায ঋনলাড়া ভনিয 2 2012 13 ভনিয ০22012০13 

 



  

াতা-14 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: াট/ফািায/ভাদ যট ও ন্যান্য 

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

ভাদ যট ব্যাগাদয তরা ফািায 5 0 38 ভা  ০50০38 

 

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

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

গবীয নরকূ  াওাদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2008 1 গন ০12008০1 

গবীয নরকূ াআ স্কুদর / াজ্জাদদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2013 2 গন ০12013০2 

গবীয নরকূ যাজ্জা  রিয়াযম্যাদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2008 3 গন ০12008০3 

গবীয নরকূ ২ নং ওয়াদড য ৪০০ টি গবীয নরকূ অদে 2 0 4 গন ০20০4 

গবীয নরকূ অনভন ঈনদ্দন রভম্বাদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2003 5 গন ০22003০5 

গবীয নরকূ াখাওয়াদতয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2000 6 গন ০22000০6 

গবীয নরকূ ৩ নং ওয়াদড য ৪০০ টি গবীয নরকূ অদে 3 0 8 গন ০30০8 

গবীয নরকূ রবািগাতী য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 9 গন ০32012০9 

গবীয নরকূ ৪ নং ওয়াদড য ৩০০ টি গবীয নরকূ অদে 4 0 11 গন ০40০11 

গবীয নরকূ রভাোডাঙ্গা প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 4 2013 12 গন ০42013০12 

গবীয নরকূ ফকুদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 4 2007 13 গন ০42007০13 

গবীয নরকূ ও দতয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 4 2008 14 গন ০42008০14 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড য প্রায় ৩০০ টি গবীয নরকূ অদে 5 0 15 গন ০50০15 

গবীয নরকূ টুননয়া ঘযা রযিাঈর আরাদভয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 0 16 গন ০50০16 

গবীয নরকূ ৩ নং রবািগাতী আঈননয়ন নযলদদ ১ টি গবীয নরকূ 5 0 17 গন ০50০17 

গবীয নরকূ ৬ নং ওয়াদড য ১৩০ টি গবীয নরকূ অদে 6 0 19 গন ০60০19 

গবীয নরকূ অঃ যভাদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 6 2011 20 গন ০62011০20 

গবীয নরকূ খি ায ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 6 2010 21 গন ০62010০21 

গবীয নরকূ ভান্নান রদখয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 6 2003 22 গন ০62003০22 

গবীয নরকূ ৭ নং ওয়াদড য ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদে 7 0 24 গন ০70০24 

গবীয নরকূ হুযগাতী স্কুদরয ভাদঠ ১ টি গবীয নরকূ 7 2011 25 গন ০72011০25 

গবীয নরকূ হুযগাতী স্কুদরয ভাদঠ ১ টি গবীয নরকূ 7 2013 26 গন ০72013০26 

গবীয নরকূ ায়দাদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013 27 গন ০72013০27 

গবীয নরকূ ৮ নং ওয়াদড য ৮০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0 29 গন ০80০29 

গবীয নরকূ ভাষ্টায অঃ অনিদিয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 8 1998 30 গন ০81998০30 

গবীয নরকূ িারন ডাঙ্গা রনোদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 8 2006 31 গন ০82006০31 

গবীয নরকূ ৯ নং ওয়াদড য ২৫০ টি গবীয নরকূ অদে 9 0 33 গন ০90০33 

গবীয নরকূ রিয়াযম্যান াদফ এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 2011 34 গন ০92011০34 

গবীয নরকূ  ািী অদনায়াদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 35 গন ০92013০35 

গবীয নরকূ অবুর  ারাভ অমাদদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 2007 36 গন ০92007০36 

গবীয নরকূ োভাদ এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 37 গন ০92013০37 

 

 

 

 



  

াতা-15 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: স্যাননটাযী ল্যানিন/টয়দরট 

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

স্যাননটাযী ল্যানিন ২ নং ওয়াদড য ৪০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 2 0 7 দর ০20০7 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৩ নং ওয়াদড য ৩৬০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 3 0 10 দর ০30০10 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওয়াদড য ৩৬৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 5 0 18 দর ০50০18 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওয়াদড য ১০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 6 0 23 দর ০60০23 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ নং ওয়াদড য ৩৮০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 7 0 28 দর ০70০28 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ নং ওয়াদড য ৪০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 8 0 32 দর ০80০32 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওয়াদড য ২৭৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 9 0 38 দর ০90০38 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ভাটিয যাস্তা 

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

ভাটিয যাস্তা ঋনল াড়া রথদ  অক্কাদয ফানড় 1 0 6 অক্কাদয ফানড় অক্কাদয ফানড় ভাযা ০10০6 

ভাটিয যাস্তা 
সুরতান অদভদদয ফানড় রথদ  মযদতয ফানড় ম যন্ত 

যাস্তায় ১ টি ব্রীি 
1 0 7 মযদতয ফানড় মযদতয ফানড় ভাযা ০10০7 

ভাটিয যাস্তা অক্কাদয ফানড় রথদ  এনামুদরয ফানড় যদায াড়া 1 0 8 অক্কাদয ফানড় এনামুদরয ফানড়  যদায াড়া ভাযা ০10০8 

ভাটিয যাস্তা যদায াড়া ভনিদ রথদ  াটনন াড়া ম যন্ত 1 0 9 ভনিদ াটনন াড়া ভাযা ০10০9 

ভাটিয যাস্তা কুদ্দুদয ফানড় রথদ  অঃ যনদদয ফানড় 1 0 10 কুদ্দুদয ফানড় যনদদয ফানড় ভাযা ০10০10 

ভাটিয যাস্তা আজ্জত অরীয রদা ান রথদ  আিাায ডা: এয ফানড় 1 0 11 আজ্জত অরীয রদা ান আিাায ডা: এয ফানড় ভাযা ০10০11 

ভাটিয যাস্তা ভনিদদয ফানড় রথদ  যাজ্জা  াদফ এয ফানড় ম যন্ত 1 0 12 ভনিদদয ফানড় যাজ্জাদ য ফানড় ভাযা ০10০12 

ভাটিয যাস্তা ঋনল াড়া রভাড় রথদ  িব্বাদযয ফানড় ম যন্ত 1 0 13 ঋনল াড়া রভাড় িব্বাদযয ফানড় ভাযা ০10০13 

ভাটিয যাস্তা ািাদযয িনভ রথদ  মুা দ যাদযয িনভ ম যন্ত 1 0 14 ািাদযয িনভ মুা দ যাদযয িনভ ভাযা ০10০14 

ভাটিয যাস্তা রনোয ভাষ্টায এয ফানড় রথদ  াআস্কুর পুকুয াড় 1 0 15 রনোয ভাষ্টায এয ফানড়  াআস্কুর পুকুয াড় ভাযা ০10০15 

ভাটিয যাস্তা গুরদায াড়া রভাড় রথদ  কুয়াদা রভাড় ম যন্ত 1 0 16 গুরদায াড়া কুয়াদা রভাড় ভাযা ০10০16 

ভাটিয যাস্তা িাভিাভী ভনিদ দত াটনন াড়া ম যন্ত 1 0 17 িাভিাভী ভনিদ াটনন াড়া ভাযা ০10০17 

ভাটিয যাস্তা নফদবায ফানড় রথদ  িাভিাভীয ব্রীি ম যন্ত 1 0 18 নফদবায ফানড় িাভিাভীয ব্রীি ভাযা ০10০18 

ভাটিয যাস্তা াাদনয ফানড় রথদ  ও দতয ফানড় ম যন্ত 2 1962 23 াাদনয ফানড় ও দতয ফানড় ভাযা ০21962০23 

ভাটিয যাস্তা িাভতরা রথদ  যনফঈদরয ফানড় ম যন্ত 2 1962 24 িাভতরা যনফঈদরয ফানড় ভাযা ০21962০24 

ভাটিয যাস্তা িয়নাদরয ফানড় রথদ  রুহুর অনভদনয ফানড় ম যন্ত 2 1962 25 িয়নাদরয ফানড় রুহুর অনভদনয ফানড় ভাযা ০21962০25 

ভাটিয যাস্তা ভনয়াদযয ফানড় রথদ  রফরাদয়ত রাদদনয ফানড় ম যন্ত 2 1962 26 ভনয়াদযয ফানড় রফরাদয়ত রাদদনয ফানড় ভাযা ০21962০26 

ভাটিয যাস্তা ননদ্দদ য রদা ান রথদ  মযদতয ফানড় ম যন্ত 3 0 29 ননদ্দদ য রদা ান মযদতয ফানড় ভাযা ০30০29 

ভাটিয যাস্তা মযদতয ফানড় রথদ  অব্দুয যনদ খাদনয ভাঠ ম যন্ত 3 0 30 অব্দুয যনদ খাদনয ভাঠ অব্দুয যনদ খাদনয ভাঠ ভাযা ০30০30 

ভাটিয যাস্তা যফ খাদনয ফানড় রথদ  খাঁ াড়া িাদভ ভনিদ ম যন্ত 3 1962 31 যফ খাদনয ফানড় খাঁ াড়া িাদভ ভনিদ ভাযা ০31962০31 

ভাটিয যাস্তা ও দতয ফানড় রথদ  খাঁ াড়া িাদভ ভনিদ ম যন্ত 3 1962 32 ও দতয ফানড় খাঁ াড়া িাদভ ভনিদ ভাযা ০31962০32 

ভাটিয যাস্তা াদপনিয়া ভাদ্রাা রথদ  ভাদরদ য ফানড় ম যন্ত 3 1962 33 াদপনিয়া ভাদ্রাা ভাদরদ য ফানড় ভাযা ০31962০33 

ভাটিয যাস্তা 
অপিার রাদদনয ফানড় রথদ  ননায অরীয রদা ান 

ম যন্ত 
3 1962 34 অপিার রাদদনয ফানড় রনোয অরীয রদা ান ভাযা ০31962০34 

ভাটিয যাস্তা 
নািমুর রাদদনয রদা ান রথদ  ানফবুয ভাষ্টাদযয ফানড় 

ম যন্ত 
3 1962 35 নািমুর রাদদনয রদা ান ানফবুয ভাষ্টাদযয ফানড় ভাযা ০31962০35 



  

াতা-16 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভাটিয যাস্তা াাদত রাদদনয ফানড় রথদ  ভান্নান গািীয ফানড় ম যন্ত 3 1987 36 াাদত রাদদনয ফানড় ভান্নান গািীয ফানড় ভাযা ০31987০36 

ভাটিয যাস্তা যাদিয়ায ফানড় রথদ  ঋনল াড়া ম যন্ত 3 1987 37 যাদিয়ায ফানড় ঋনল াড়া ভাযা ০31987০37 

ভাটিয যাস্তা ফানয  খাদনয পুকুয রথদ  াখাওয়াত গািীয ফানড় ম যন্ত 3 1987 38 ফানয  খাদনয পুকুয াখাওয়াত গািীয ফানড় ভাযা ০31987০38 

ভাটিয যাস্তা আাদ য ফানড় রথদ  ফিলুয ফানড় ম যন্ত 3 1987 39 আাদ য ফানড় ফিলুয ফানড় ভাযা ০31987০39 

ভাটিয যাস্তা ভন্টুয ফানড় রথদ  অপিাদরয রদা ান ম যন্ত 4 1962 40 ভন্টুয ফানড় অপিাদরয রদা ান ভাযা ০41962০40 

ভাটিয যাস্তা 
াতানরয়া দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ রথদ  রদানায 

িাভতরা ম যন্ত 
4 1962 41 

াতানরয়া দনক্ষন াড়া িাদভ 

ভনিদ 
রদানায িাভতরা ভাযা ০41962০41 

ভাটিয যাস্তা রদানায িাভতরা রথদ  াতানরয়া ওাদফয ফানড় ম যন্ত 4 1962 42 রদানায িাভতরা াতানরয়া ওাদফয ফানড় ভাযা ০41962০42 

ভাটিয যাস্তা াতানরয়া রফৌ ফািায রথদ  াভাদদয ফানড় ম যন্ত 4 1962 43 াতানরয়া রফৌ ফািায াভাদদয ফানড় ভাযা ০41962০43 

ভাটিয যাস্তা াতানরয়া স্কুর রথদ  অনায রভৌরনফয ফানড় ম যন্ত 4 1962 44 াতানরয়া স্কুর অনায রভৌরফীয ফানড় ভাযা ০41962০44 

ভাটিয যাস্তা রদানায অ ফদযয ফানড় রথদ  রভাোডাঙ্গা রুস্তদভয ফানড়  4 1962 45 রদানায অ ফদযয ফানড় রভাোডাঙ্গা রুস্তদভয ফানড় ভাযা ০41962০45 

ভাটিয যাস্তা 
রভাোডাঙ্গা দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ রথদ  াযয়াদযয 

ফানড় ম যন্ত 
4 1962 46 

রভাোডাঙ্গা দনক্ষন াড়া িাদভ 

ভনিদ 
াযয়াদযয ফানড় ভাযা ০41962০46 

ভাটিয যাস্তা ভিাদয়ত অরীয ফানড় রথদ  ফাদয  াগদরয ফানড় ম যন্ত 4 1962 47 ফাদয  াগদরয ফানড় ফাদয  াগদরয ফানড় ভাযা ০41962০47 

ভাটিয যাস্তা রভাোডাঙ্গা ঈিয াড়া রথদ  রভাোডাঙ্গা স্কুর ম যন্ত 4 1962 48 রভাোডাঙ্গা ঈিয াড়া রভাোডাঙ্গা স্কুর ভাযা ০41962০48 

ভাটিয যাস্তা 
রভাোডাঙ্গা দনক্ষন াড়া অনভদযয ফানড় রথদ  

াাতার ম যন্ত 
4 1962 49 রভাোডাঙ্গা দনক্ষন াড়া াাতার ভাযা ০41962০49 

ভাটিয যাস্তা াতানরয়া াাদনয ফানড় রথদ  রভাদেদনয ফানড় ম যন্ত 4 1962 50 াতানরয়া াাদনয ফানড় রভাদেদনয ফানড় ভাযা ০41962০50 

ভাটিয যাস্তা ব্যাগায তরা ফািাদযয ঈিয ভাথা রথদ  ভন্টুয ফানড় 5 0 51 ব্যাগাদয তরা ফািাদযয ভন্টুয ফানড় ভাযা ০50০51 

ভাটিয যাস্তা রদাস্তদযয পুকুয রথদ  নানিদভয ফানড় ম যন্ত 5 0 52 রদাস্তদযয পুকুয নানিদভয ফানড় ভাযা ০50০52 

ভাটিয যাস্তা ননকুঞ্জ রদা ান রথদ  ডাঃ নুয অদভদদয ফানড় ম যন্ত 5 0 53 ননকুঞ্জ রদা ান ডাঃ নুয অদভদদয ফানড় ভাযা ০50০53 

ভাটিয যাস্তা ফিলুয ফানড় রথদ  দয অরীয অভতরা ম যন্ত 5 0 54 ফিলুয ফানড় দয অরীয অভতরা ভাযা ০50০54 

ভাটিয যাস্তা 
ডাঃ নুয মুাম্মদদয ফানড় রথদ  াভাদ খাদনয রদা ান 

ম যন্ত 
5 0 55 ডাঃ নুয মুাম্মদদয ফানড় াভাদ খাদনয রদা ান ভাযা ০50০55 

ভাটিয যাস্তা াভাদ খাদনয রদা ান রথদ  রযিয়াদনয ফানড় ম যন্ত 5 0 56 াভাদ খাদনয রদা ান রযিয়াদনয ফানড় ভাযা ০50০56 

ভাটিয যাস্তা াভাদ খাদনয রদা ান রথদ   ারাদভয ফানড় ম যন্ত 5 0 57 াভাদ খাদনয রদা ান  ারাদভয ফানড় ভাযা ০50০57 

ভাটিয যাস্তা  ভ য ায ফানড় রথদ  াাদনয ফানড় ম যন্ত 5 0 58  ভ য ায ফানড় াাদনয ফানড় ভাযা ০50০58 

ভাটিয যাস্তা 
অনতয়ায তযপদাদযয না যানয ফানড় রথদ  অরীয ফানড় 

ম যন্ত 
5 0 59 

অনতয়ায তযপদাদযয না যানয 

ফানড় 
অরীয ফানড় ভাযা ০50০59 

ভাটিয যাস্তা নুরুর অনভদনয ফানড় রথদ  দীনঘ ম যন্ত 5 0 60 নুরুর অনভদনয ফানড় দীনঘ ভাযা ০50০60 

ভাটিয যাস্তা দীনঘ ঠাৎ ফানড় রথদ  নতুন ভনিদ ম যন্ত 5 0 61 দীনঘ ঠাৎ ফানড় নতুন ভনিদ ভাযা ০50০61 

ভাটিয যাস্তা ফাঁ রভাড় রথদ   ারাদভয ফানড় ম যন্ত 5 0 62  ারাদভয ফানড়  ারাদভয ফানড় ভাযা ০50০62 

ভাটিয যাস্তা দস্তুদযয পুকুয রথদ  পূফ য নদদ  িাভতরা ম যন্ত 6 1962 67 দস্তুদযয পুকুয িাভতরা ভাযা ০61962০67 

ভাটিয যাস্তা ননভতরা রথদ  পূফ য নদদ  িাভতরা ম যন্ত 6 1962 68 ননভতরা যাস্তা িাভতরা ভাযা ০61962০68 

ভাটিয যাস্তা 
অরতাদপয ফানড় রথদ  ানরভ রভম্বাদযয তারতরা িনভ 

ম যন্ত 
6 1962 69 অরতাদপয ফানড় ানরভ রভম্বাদযয তারতরা িনভ ভাযা ০61962০69 

ভাটিয যাস্তা পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ রথদ  মুনযয রভাড় ম যন্ত 6 1962 70 পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ মুনযয রভাড় ভাযা ০61962০70 

ভাটিয যাস্তা যাজ্জাদ য ফানড় রথদ  রভাফাদবদযয ফানড় ম যন্ত 6 0 71 যাজ্জাদ য ফানড় রভাফাদবদযয ফানড় ভাযা ০60০71 

ভাটিয যাস্তা অযাদপয ফানড় রথদ  াআদ্যদযয ফানড় ম যন্ত 6 1962 72 অযাদপয ফানড় াআদ্যদযয ফানড় ভাযা ০61962০72 

ভাটিয যাস্তা খি ায ফানড়য রভাড় রথদ  অননছুদযয ফানড় ম যন্ত 6 1962 73 খি ায ফানড়য রভাড় অননছুদযয ফানড় ভাযা ০61962০73 



  

াতা-17 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভাটিয যাস্তা রভআন া া যাস্তা রথদ  িারাদরয ফানড় ম যন্ত 6 1962 74 রভআন া া যাস্তা িারাদরয ফানড় ভাযা ০61962০74 

ভাটিয যাস্তা রফগানয তরা ফািায রথদ  রভদদযয ফানড় ম যন্ত 6 1927 75 রফগানয তরা ফািায রভদদযয ফানড় ভাযা ০61927০75 

ভাটিয যাস্তা 
যনদদয িনভ রথদ  রভৌদরায খার দয় ভঠদ ায পুকুয 

ম যন্ত 
6 1962 76 যনদদয িনভ ভঠদ ায পুকুয ভাযা ০61962০76 

ভাটিয যাস্তা 
রদ িাদযয ফানড় রথদ  ভান্নাদনয ফানড় দয় াদভ 

রভাোয ব্রীি ম যন্ত 
7 1987 82 রদ িাদযয ফানড় 

ভান্নাদনয ফানড় দয় াদভ রভাোয 

ব্রীি 
ভাযা ০71987০82 

ভাটিয যাস্তা 
ভাওরানা রভাস্তানপদিয ফানড় রথদ  ানফদফয দয় অঃ 

ভান্নাদনয ফানড় ম যন্ত 
7 1962 83 ভাওরানা রভাস্তানপদিয ফানড় ানফদফয দয় অঃ ভান্নাদনয ফানড় ভাযা ০71962০83 

ভাটিয যাস্তা হুযগানত ভাদ্রাা রথদ  রনোদযয ফানড় ম যন্ত 7 1962 84 হুযগানত ভাদ্রাা রনোদযয ফানড় ভাযা ০71962০84 

ভাটিয যাস্তা প্রদপয অননদয ফানড় রথদ  গননয ফানড় ম যন্ত 7 1962 85 প্রদপয অননদয ফানড় গননয ফানড় ভাযা ০71962০85 

ভাটিয যাস্তা ননদ্দদ য ফানড় রথদ  ানফবুোয িনভয রভাড় ম যন্ত 7 1962 86 ননদ্দদ য ফানড় ানফবুোয িনভয রভাড় ভাযা ০71962০86 

ভাটিয যাস্তা এনাদয়ত ঈোয ফানড় রথদ   নফয পন দযয ফানড় ম যন্ত 7 1962 87 এনাদয়ত ঈোয ফানড়  নফয পন দযয ফানড় ভাযা ০71962০87 

ভাটিয যাস্তা অভিাদ রভাোয ফানড় রথদ  অনভন ঈনদ্দদনয পুকুয  7 1962 88 অভিাদ রভাোয ফানড় অনভন ঈনদ্দদনয পুকুয ভাযা ০71962০88 

ভাটিয যাস্তা র যাভত নফবাদয  ফযস্থান রথদ  ানফফ রদখয ফানড়  7 1962 89 র যাভত নফবাদয  ফযস্থান ানফফ রদখয ফানড় ভাযা ০71962০89 

ভাটিয যাস্তা িান  াঠিয িনভ রথদ  গনন ভাষ্টাদযয ফানড় ম যন্ত 7 1962 90 িান  াঠিয িনভ গনন ভাষ্টাদযয ফানড় ভাযা ০71962০90 

ভাটিয যাস্তা নুরুদরয ফানড় রথদ  আযপাদনয িনভ ম যন্ত 7 1962 91 নুরুদরয ফানড় আযপাদনয িনভ ভাযা ০71962০91 

ভাটিয যাস্তা ভনপজুদযয ফানড় রথদ  অবুর পন দযয ফানড় ম যন্ত 7 1962 92 ভনপজুদযয ফানড় অবুর পন দযয ফানড় ভাযা ০71962০92 

ভাটিয যাস্তা ডাঃ ভনিদদয ফানড় রথদ  নপয িনভয ভাথা ম যন্ত 7 1962 93 ডাঃ ভনিদদয ফানড় নপয িনভয ভাথা ভাযা ০71962০93 

ভাটিয যাস্তা অম্মদদয রদা ান রথদ  অিগদযয ফানড় ম যন্ত 8 1962 98 অম্মদদয রদা ান অিগদযয ফানড় ভাযা ০81962০98 

ভাটিয যাস্তা অপাদযয ফানড় রথদ  নেনদ্দদ য ফানড় ম যন্ত 8 1962 99 অপাদযয ফানড় নেনদ্দদ য ফানড় ভাযা ০81962০99 

ভাটিয যাস্তা  ানাপুকুয রথদ  অেভদতয ফানড়য রভাড় ম যন্ত 8 1962 100  ানাপুকুয অেভদতয ফানড়য রভাড় ভাযা ০81962০100 

ভাটিয যাস্তা ভস্তয ফানড় রথদ  অবু তাদদযয ফানড় ম যন্ত 8 1962 101 ভস্তয ফানড় অবু তাদদযয ফানড় ভাযা ০81962০101 

ভাটিয যাস্তা রতরপুকুয ফানড় রথদ  নদঘীয াড় ম যন্ত 8 1962 102 রতরপুকুয ফানড় ডানঙ্গয াড় ভাযা ০81962০102 

ভাটিয যাস্তা িারন ডাঙ্গা পূফ যাড়া ভনিদ রথদ  অবুদরয িনভ ম যন্ত 8 1982 103 িারন ডাঙ্গা ভনিদ অবুদরয িনভ ভাযা ০81982০103 

ভাটিয যাস্তা নেনদ্দ   ানিয ফানড় রথদ   ারাদভয ফানড় ম যন্ত 9 1962 108 নেনদ্দ   ানিয ফানড়  ারাদভয ফানড় ভাযা ০91962০108 

ভাটিয যাস্তা ভনিদ রথদ  নফর ম যন্ত 9 1962 109 ভনিদ নফর ভাযা ০91962০109 

ভাটিয যাস্তা র যাভত খাঁয ফানড় রথদ   াকুনযয়া ম যন্ত 9 1962 110 র যাভত খাঁয ফানড়  াকুনযয়া ভাযা ০91962০110 

ভাটিয যাস্তা রভািাদযয ফানড় রথদ   ানি যাজ্জাদ য ফানড় ম যন্ত 9 1962 111 রভািাদযয ফানড় যাজ্জাদ য ফানড় ভাযা ০91962০111 

ভাটিয যাস্তা যনপ   ানিয ফানড় রথদ  োিায  ানিয ফানড় ম যন্ত 9 1962 112 যনপ   ানিয ফানড় োিায  ানিয ফানড় ভাযা ০91962০112 

ভাটিয যাস্তা 
রভাদিয গািীয ফানড় রথদ  ঈিয নদদ  অপিায 

ভনেদ য ফানড় ম যন্ত 
9 1962 113 রভাদিয গািীয ফানড় অপিায ভনেদ য ফানড় ভাযা ০91962০113 

ভাটিয যাস্তা রুস্তদভয ফানড় রথদ  োিায দপাদায ফানড় ম যন্ত 9 1962 114 রুস্তদভয ফানড় োিায দপাদায ফানড় ভাযা ০91962০114 

ভাটিয যাস্তা ভনয়ায দপাদাদযয ফানড় রথদ  নফর  াকুনযয়া ম যন্ত 9 1962 115 ভনয়ায দপাদাদযয ফানড় নফর  াকুনযয়া ভাযা ০91962০115 

ভাটিয যাস্তা এযাদ দপাদাদযয ফানড় রথদ  যভান দপাদাদযয ফানড়  9 1962 116 এযাদ দপাদাদযয ফানড় যভান দপাদাদযয ফানড় ভাযা ০91962০116 

ভাটিয যাস্তা িারন ডাঙ্গা স্কুর রথদ  যফঈদরয ফানড় ম যন্ত 9 1962 117 িারন ডাঙ্গা স্কুর যফঈদরয ফানড় ভাযা ০91962০117 

ভাটিয যাস্তা ভভতাি গািীয ফানড় রথদ  নফর  াকুনযয়া ম যন্ত 9 1962 118 ভভতাি গািীয ফানড় নফর  াকুনযয়া ভাযা ০91962০118 

ভাটিয যাস্তা 
আনতাদিয পুকুয াড় রথদ  ভনে  ফানড়য ননভতরা 

ফািায ম যন্ত 
9 1962 119 আনতাদিয পুকুয াড় ভনে  ফানড়য ননভতরা ফািায ভাযা ০91962০119 

 

 



  

াতা-18 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: া া আদটয নরং যাস্তা 

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

আদটয নরং যাস্তা কুয়াদা রথদ  গুরদায াড়া ম যন্ত 1 0 1 কুয়াদা গুরদায াড়া াআ ০10০1 

আদটয নরং যাস্তা 
যাদভনয ান রভাাযদপয ফানড় রথদ  পূফ য াড়া িাদভ 

ভনিদ 
6 2010 63 

অদভনয ান রভাাযদপয ফানড়  

পূফ য 
পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ াআ ০62010০63 

আদটয নরং যাস্তা অ ফদযয ফানড় রথদ  অরতাদপয ফানড় ম যন্ত 6 2011 64 অ ফদযয ফানড় অরতাদপয ফানড় াআ ০62011০64 

আদটয নরং যাস্তা প্রাথনভ  নফদ্যারয় রথদ  ডাঃ ানভদভয ফানড় ম যন্ত 7 2012 77 প্রাথনভ  নফদ্যারয় ডাঃ ানভদভয ফানড় াআ ০72012০77 

আদটয নরং যাস্তা রাযগানত ভনিদ রথদ  াননুদযয ফানড় ম যন্ত 7 1986 78 রাযগানত ভনিদ াননুদযয ফানড় াআ ০71986০78 

আদটয নরং যাস্তা ফাাদযয ফানড় রথদ  অনভন ঈনদ্দন রদখয ফানড় ম যন্ত 7 2011 79 ফাাদযয ফানড় অনভন ঈনদ্দন রদখয ফানড় াআ ০72011০79 

আদটয নরং যাস্তা িারন ডাঙ্গা ফািায যাস্তায ভাথা ম যন্ত 8 2008 95 িারন ডাঙ্গা ফািায পূফ য া িয়পুদযয নতুন যাস্তায ভাথা াআ ০82008০95 

আদটয নরং যাস্তা নুরুয ফানড়য পুকুয াড় রথদ  রারাকুদযয খার ম যন্ত 8 2013 96 নুরুয ফানড়য পুকুয াড় রারাকুদযয খার াআ ০82013০96 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: রনযং রফাল্ড 

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

রনযং রফাল্ড যাস্তা কুয়াদা ফািায রথদ  রবিগাতী স্কুর ভাঠ যাস্তা 1 0 5 রবিগাতী স্কুর ভাঠ যাস্তা রবিগাতী স্কুর ভাঠ যাস্তা াদনফ ০10০5 

রনযং রফাল্ড যাস্তা অট ভাআর রথদ  রযিাঈদরয ফানড় ম যন্ত 2 2009 20 অট ভাআর রযিাঈদরয ফানড় াদনফ ০22009০20 

রনযং রফাল্ড যাস্তা গননয ফানড় রথদ  াঞ্ছুয যভাদনয ফানড় ম যন্ত 2 2013 21 গননয ফানড় াঞ্ছুয যভাদনয ফানড় াদনফ ০22013০21 

রনযং রফাল্ড যাস্তা নিয়ায ফানড় রথদ  াান রভাড়দরয ফানড় ম যন্ত 2 2010 22 নিয়ায ফানড় াান রভাড়দরয ফানড় াদনফ ০22010০22 

রনযং রফাল্ড যাস্তা িারন ডাঙ্গা ফািায রথদ  নেনদ্দ   ানিয ফানড় ম যন্ত 9 2012 105 িারন ডাঙ্গা ফািায নেনদ্দ   ানিয ফানড় াদনফ ০92012০105 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ভদিয গািীয ফানড় রথদ  আনতাি গািীয ফানড় ম যন্ত 9 2013 106 ভদিয গািীয ফানড় আনতাি গািীয ফানড় াদনফ ০92013০106 

রনযং রফাল্ড যাস্তা াান গািীয ফানড় রথদ   ারাভ রদখয ফানড় ম যন্ত 9 2008 107 াান গািীয ফানড়  ারাভ রদখয ফানড় াদনফ ০92008০107 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: া া নি যাস্তা 

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

া া যাস্তা দযদয ফানড় রথদ  কুয়াদা ফািায  যাস্তা 1 0 2 কুয়াদা ফািায কুয়াদা ফািায ানি ০10০2 

া া যাস্তা কুয়াদা ভনিদ রথদ  িাভিাভীয ব্রীি 1 0 3 িাভিাভীয ব্রীি িাভিাভীয ব্রীি ানি ০10০3 

া া যাস্তা িাভিাভীয রভাড় রথদ  াআফুর রভম্বাদযয ফানড় 1 0 4 াআফুর রভম্বাযায ফানড় াআফুর রভম্বাযায ফানড় ানি ০10০4 

া া যাস্তা িাভতরা রথদ  কুয়াদা াআ স্কুর ম যন্ত 2 1965 19 িাভতরা কুয়াদা াআ স্কুর ানি ০21965০19 

া া যাস্তা রিানাফ অরীয ব্রীি রথদ  ভানন  ম যন্ত 3 2004 27 রিানাফ অরীয ব্রীি ভানন  ানি ০32004০27 

া া যাস্তা ফক্স গািীয রভাড় রথদ  অনতয়ায যভাদনয ফানড় ম যন্ত 3 0 28 ফক্স গািীয রভাড় অনতয়ায যভাদনয ফানড় ানি ০30০28 

া া যাস্তা দস্তুদযয পুকুয রথদ  ননভতরা যাস্তা 6 1927 65 দস্তুদযয পুকুয ননভতরা যাস্তা ানি ০61927০65 

া া যাস্তা রফগানয তরা ফািায রথদ  দযয গানত ম যন্ত 6 1991 66 রফগানয তরা ফািায দযয গানত ানি ০61991০66 

া া যাস্তা িাভতরা রথদ  রাযগানত স্কুর ম যন্ত 7 2002 80 িাভতরা রাযগানত স্কুর ানি ০72002০80 

া া যাস্তা নেনদ্দদ য ফানড় রথদ  ডী টিঈফদয়র ম যন্ত 7 2002 81 নেনদ্দদ য ফানড় ডী টিঈফদয়র ানি ০72002০81 

া া যাস্তা িারন ডাঙ্গা ফািায রথদ   াকুনয নফদরয যাস্তা ম যন্ত 9 1994 104 িারন ডাঙ্গা ফািায  াকুনয নফদরয যাস্তা ানি ০91994০104 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ব্রীি /  ারবাট য ও ন্যান্য 

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

 ারবাট য ৮ নং ওয়াদড য ৮ টি  ারবাট য অদে 8 0 94  াবা ০80০94 

ব্রীি ৮ নং ওয়াদড য ২ টি ব্রীি অদে 8 0 97 ব্রীি ০80০97 



  

াতা-19 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-20 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: বফন 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1 ডাকুনযয়া ফািায ইদগা ভাঠ 1 0   স্থানীয় িনগণ           

2 কুয়াদা স্কুর এন্ড  দরি। নফনল্ডং ২ টি, টিনদড বফন ১ টি, রুভ ১৫ টি 1 0               

3 কুয়াদা ফািায রাস্ট নপ 1 0               

4 দাভদাভ য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 1 0 ২৭০০০০০ এর নি আ নড            

5 কুয়াদা গ যার াআ স্কুর। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড ১ টি, রুভ ১২ টি 1 0 ১৮০০০০০ য ায           

6 কুয়াদ ফািায িাদভ ভনিদ  1 0 ১২০০০০০ স্থানীয় িনগণ           

7 কুয়াদা  দরি াড়া িাদভ ভনিদ 1 0 ৮০০০০০ স্থানীয় িনগণ           

8 দ যায াড়া িাদভ ভনিদ 1 0 ১০০০০০০ স্থানীয় িনগণ           

9 িাভিানভয াড়া িাদভ ভনিদ 1 0 ৭০০০০০ স্থানীয় িনগণ           

10 রদানায ইদগা ভাঠ 2 1945 150000 স্থানীয় িনগণ           

11 িাভতরা মাত্রী োঈনী 2 2010   এর নি আ নড   ১৫০০০০       

12 রবািগাতী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৮ টি 2 1962   এর নি আ নড   ১৫০০০০০       

13 রদানায ঋনলাড়া ভনিয 2 2012   স্থানীয় িনগণ   ২০০০০০       

14 রদানায পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 2 1921   স্থানীয় িনগণ   ২৫০০০০       

15 রদানায নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 2 1982   স্থানীয় িনগণ   ৪৫০০০০       

16 অটভাআর িাদভ ভনিদ। টিনদড 2 2000   স্থানীয় িনগণ   ২৫০০০০       

17 রবািগাতী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় ইদগা 3 0               

18 রবািগাতী াদপনিয়া ভাদ্রাা ভাঠ ইদগা 3 0               

19 রবািগাতী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৮ টি 3 1932   এর নি আ নড           

20 রবািগাতী ব্র্যা  প্রাথনভ  নফদ্যারয় 3 0               

21 রবািগাতী াদপনিয়া ভাদ্রাা 3 0               

22 রবািগাতী াদপনিয়া ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ 3 0   স্থানীয় িনগণ           

23 রবািগাতী খা াড়া িাদভ ভনিদ 3 0   স্থানীয় িনগণ           

24 রবািগাতী ফক্স গািীয রভাড় িাদভ ভনিদ 3 0   স্থানীয় িনগণ           

25 রভাো ডাঙ্গা ইদগা ভাঠ 4 1890 ৩০০০০০ স্থানীয় িনগণ           

26 াতানরয়া ইদগা ভাঠ 4 1985   স্থানীয় িনগণ           

27 আঈননয়ন স্বাস্থয  ভদপ্লক্স। ২ তরা বফন, রুভ ১৫ টি 4 1993 ৩০০০০০০             

28 াতানরয়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 4 0       ৭০০০০০       

29 রভাো ডাঙ্গা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 4 0       ৮৫০০০০       

30 রভাো ডাঙ্গা দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 4 1885   স্থানীয় িনগণ   ৪০০০০০       

31 রভাো ডাঙ্গা ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 4 1890   স্থানীয় িনগণ   ১২০০০০০       

32 াতানরয়া ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 4 1995   স্থানীয় িনগণ   ৪০০০০০       

33 াতানরয়া দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 4 2010   স্থানীয় িনগণ   ৩০০০০০       

34 ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ 4 2012   স্থানীয় িনগণ   ২০০০০০       

35 ৩ নং রবািগাতী আঈননয়ন নযলদ বফন। নতুন বফন 5 0               

36 ৩ নং রবািগাতী আঈননয়ন নপ। পুযাতন ৩টি রুভ ব্যফায  যা য় 5 0               

37 টুননয়া ঘযা ব্যাগাদয ইদগা ভাঠ 5 0               

38 ব্যাগাদয তরা ফািায 5 0               



  

াতা-21 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

39 টুননয়া ঘযা ভনরা অনরভ ভাদ্রাা। টিনদড বফন ৩টি, নফনল্ডং ১ টি, রুভ 

১৮ টি 

5 0               

40 টুননয়া ঘযা নভয াড়া িাদভ ভনিদ 5 1910   স্থানীয় িনগণ           

41 টুননয়া ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 5 2006   স্থানীয় িনগণ           

42 অনিজুয ভাস্টাদযয ফানড়য ইদগা ভাঠ 6 1993 75000             

43 রফগাযী তরা ফািায ভনিদ 6 1945   স্থানীয় িনগণ   ১৫০০০০০       

44 রখ াড়া িাদভ ভনিদ 6 1945       ২০০০০০০       

45  িপুয পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড 6 1982       ৩০০০০০       

46 হুযগাতী ইদগা ভাঠ 7 1962   স্থানীয় িনগণ           

47 হুযগানত প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২তরা বফন ৩ টি, টিনদড বফন ১ টি, রুভ 

১২ টি 

7 1987     ২০০৪/২০০৫ ২২০০০০০       

48 হুযগাতী আফদতদায়ী ভাদ্রাা। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 7 1988       ২০০০০০       

49 হুযগাতী িাদভ ভনিদ 7 1962   স্থানীয় িনগণ 2012 ২০০০০০০       

50 ভাওরানা াদজ্ঞ খানা ভনিদ 7 2002   স্থানীয় িনগণ 2012 ২০০০০০       

51 রদদরাফানড় ইদগা ভাঠ 8 1980 ১০০০০০ স্থানীয় িনগণ           

52 িারন ডাঙ্গা ফািায রাস্ট নপ 8 0               

53 রদদরাফানড় য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। রুভ ৪ টি 8 1994   এর নি আ নড   ১২০০০০০       

54 রদদরাফানড় ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ১০ টি 8 1987   এর নি আ নড   ২০০০০০০       

55 িারন ডাঙ্গা ন টি র  ফানর া ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৬ টি 8 1996   এর নি আ নড   ৭০০০০০       

56 িারন ডাঙ্গা পূফ য িাদভ ভনিদ। টিনদড 8 1994   স্থানীয় িনগণ   ১০০০০০       

57 রদদরাফানড় িাদভ ভনিদ 8 1978   স্থানীয় িনগণ   ৫০০০০০       

58 িারন  ডাঙ্গা ইদগা ভাঠ 9 1987 ৩০০০০০ স্থানীয় িনগণ 

এফং আঈ ন 

          

59 িারন  ডাঙ্গা  নভঈননটি রন্টায। রুভ ৩ টি 9 2005 ১৫০০০০০ স্থানীয় িনগণ           

60 িারন  ডাঙ্গা প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৬ টি 9 1987   এর নি আ নড   ২৫০০০০০       

61 িারন  ডাঙ্গা ফািায 9 1948               

62 দপাদায াড়া িাদভ ভনিদ 9 2003   স্থানীয় িনগণ, 

আঈ ন এফং 

রৌনদ অযফ 

2013 ১০০০০০০       

63 নফর াড়া িাদভ ভনিদ 9 2002   স্থানীয় িনগণ, 

আঈ ন এফং 

রৌনদ অযফ 

2013 ৭০০০০০       

64 রখ াড়া িাদভ ভনিদ 9 2004   স্থানীয় িনগণ 

এফং আঈ ন 

2013 ৫০০০০০       

 

 

 

 



  

াতা-22 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: অফাফত্র 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1 ষ্টীদরয অরভাযী 0 ০              

2 ষ্টীদরয অরভাযী 0 ০              

3  াদঠয অরভাযী 0 ০              

4 ওয়াে ষ্টীদরয 0 ০              

5 নডনিটার  যাদভযা 0 ০              

6 ল্যাট 0 ০              

7 ল্যাট 0 ০              

8 ল্যাট 0 ০              

9 ভদডভ 0 ০              

10 াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 ০              

11 াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 ০              

12 াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 ০              

13 াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 ০              

14 াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 ০              

15 াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 ০              

16 াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 ০              

17 াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 ০              

18 াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 ০              

19 াতরওয়ারা প্লানস্টদ য রিয়ায 0 ০              

20 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 ০              

21 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 ০              

22 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 ০              

23 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 ০              

24 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 ০              

25 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 ০              

26 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 ০              

27 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 ০              

28 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 ০              

29 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

30 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

31 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

32 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

33 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

34 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

35 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

36 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

37 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

38 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              



  

াতা-23 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

39 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

40 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

41 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

42 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

43 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

44 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

45 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

46 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

47 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

48 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

49 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

50 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

51 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

52 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

53 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

54 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

55 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

56 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

57 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

58 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

59 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

60 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

61 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

62 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

63 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

64 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

65 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

66 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

67 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

68 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

69 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

70 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

71 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

72 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

73 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

74 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

75 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

76 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              

77 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 ০              



  

াতা-24 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

78 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 ০              

79 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 ০              

80 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 ০              

81 বা দক্ষয ফড় রটনফর 0 ০              

82 রোট  াদঠয রটনফর 0 ০              

83 রোট  াদঠয রটনফর 0 ০              

84 রোট  াদঠয রটনফর 0 ০              

85 ফুট াম্প 0 ০              

86 নপ্রন্টায 0 ০              

87 নপ্রন্টায 0 ০              

88 প্রদিক্টয 0 ০              

89 ননরং পযান 0 ০              

90 ননরং পযান 0 ০              

91 ন যায রফাড য 0 ০              

92 রে রভনন 0 ০              

93 রে রভনন 0 ০              

94 ধান  াটায রভনন 0 ০              

95 স্ক্যানায রভনন 0 ০              

96  াদঠয তা  0 ০              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-25 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ :  নরকূ 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1  াওাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2008 70000 ব্র্যা            

2 াআ স্কুদর / াজ্জাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2013 65000 ব্র্যা            

3 যাজ্জা  রিয়াযম্যাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2008 70000 ব্র্যা            

4 ২ নং ওয়াদড য ৪০০ টি গবীয নরকূ অদে 2 0               

5 অনভন ঈনদ্দন রভম্বাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2003 65000 ব্র্যা            

6 াখাওয়াদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2000 60000 ব্র্যা            

7 ২ নং ওয়াদড য ৪০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 2 0               

8 ৩ নং ওয়াদড য ৪০০ টি গবীয নরকূ অদে 3 0               

9 রবািগাতী য ায প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 3 2012   এর নি আ নড           

10 ৩ নং ওয়াদড য ৩৬০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 3 0               

11 ৪ নং ওয়াদড য ৩০০ টি গবীয নরকূ অদে 4 0               

12 রভাোডাঙ্গা প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 4 2013 ১২০০০০ আঈ ন           

13 ফকুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2007 70000 আঈ ন           

14 ও দতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 4 2008 70000 আঈ ন           

15 ৫ নং ওয়াদড য প্রায় ৩০০ টি গবীয নরকূ অদে 5 0               

16 টুননয়া ঘযা রযিাঈর আরাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 0               

17 ৩ নং রবািগাতী আঈননয়ন নযলদদ ১ টি গবীয নরকূ 5 0               

18 ৫ নং ওয়াদড য ৩৬৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 5 0               

19 ৬ নং ওয়াদড য ১৩০ টি গবীয নরকূ অদে 6 0               

20 অঃ যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2011 85000 আঈননদপ           

21 খি ায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2010 75000 ব্যনক্তগত           

22 ভান্নান রদখয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2003 75000 আঈননদপ           

23 ৬ নং ওয়াদড য ১০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 6 0               

24 ৭ নং ওয়াদড য ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদে 7 0               

25 হুযগাতী স্কুদরয ভাদঠ ১ টি গবীয নরকূ 7 2011   আঈননদপ           

26 হুযগাতী স্কুদরয ভাদঠ ১ টি গবীয নরকূ 7 2013   আঈননদপ           

27 ায়দাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2013   ব্র্যা            

28 ৭ নং ওয়াদড য ৩৮০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 7 0               

29 ৮ নং ওয়াদড য ৮০ টি গবীয নরকূ অদে 8 0               

30 ভাষ্টায অঃ অনিদিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 1998 ১৪০০০০ আঈননদপ           

31 িারন ডাঙ্গা রনোদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 8 2006 ১২০০০০ আঈননদপ           

32 ৮ নং ওয়াদড য ৪০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 8 0               



  

াতা-26 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

33 ৯ নং ওয়াদড য ২৫০ টি গবীয নরকূ অদে 9 0               

34 রিয়াযম্যান াদফ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2011 90000 এর নি আ নড           

35  ািী অদনায়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 90000 ব্র্যা            

36 অবুর  ারাভ অমাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2007 75000 এর নি আ নড           

37 োভাদ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 90000 এর নি আ নড           

38 ৯ নং ওয়াদড য ২৭৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 9 0               

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ :  যাস্তা 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

1 কুয়াদা রথদ  গুরদায াড়া ম যন্ত 1 0    কুয়াদা  গুরদায াড়া  ৩০০ ফুট             

2 দযদয ফানড় রথদ  কুয়াদা 

ফািায  যাস্তা 

1 0    কুয়াদা ফািায  কুয়াদা ফািায  .৮ ন নভ             

3 কুয়াদা ভনিদ রথদ  িাভিাভীয 

ব্রীি 

1 0    িাভিাভীয ব্রীি  িাভিাভীয ব্রীি ২ ন নভ             

4 িাভিাভীয রভাড় রথদ  াআফুর 

রভম্বাদযয ফানড় 

1 0    াআফুর রভম্বাযায ফানড়   াআফুর রভম্বাযায 

ফানড় 

২ ন নভ             

5 কুয়াদা ফািায রথদ  রবিগাতী 

স্কুর ভাঠ যাস্তা 

1 0    রবিগাতী স্কুর ভাঠ 

যাস্তা   

রবিগাতী স্কুর ভাঠ 

যাস্তা   

.৫ ন নভ             

6 ঋনল াড়া রথদ  অক্কাদয ফানড় 1 0    অক্কাদয ফানড়   অক্কাদয ফানড়   ১ ন নভ             

7 সুরতান অদভদদয ফানড় রথদ  

মযদতয ফানড় ম যন্ত যাস্তায় ১ টি 

ব্রীি 

1 0    মযদতয ফানড়  মযদতয ফানড়  .৩ ন নভ             

8 অক্কাদয ফানড় রথদ  এনামুদরয 

ফানড় যদায াড়া 

1 0    অক্কাদয ফানড়  এনামুদরয ফানড়  

যদায াড়া 

১ ন নভ             

9 যদায াড়া ভনিদ রথদ  

াটনন াড়া ম যন্ত 

1 0    ভনিদ  াটনন াড়া  .৭ ন নভ             

10 কুদ্দুদয ফানড় রথদ  অঃ যনদদয 

ফানড় 

1 0    কুদ্দুদয ফানড়  যনদদয ফানড়  .৩ ন নভ             

11 আজ্জত অরীয রদা ান রথদ  

আিাায ডা: এয ফানড় 

1 0    আজ্জত অরীয রদা ান  আিাায ডা: এয 

ফানড় 

              

12 ভনিদদয ফানড় রথদ  যাজ্জা  

াদফ এয ফানড় ম যন্ত 

1 0    ভনিদদয ফানড়  যাজ্জাদ য ফানড়  .৩ ন নভ             



  

াতা-27 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

13 ঋনল াড়া রভাড় রথদ  িব্বাদযয 

ফানড় ম যন্ত 

1 0    ঋনল াড়া রভাড়  িব্বাদযয ফানড়  .৩ ন নভ             

14 ািাদযয িনভ রথদ  মুা দ যাদযয 

িনভ ম যন্ত 

1 0    ািাদযয িনভ  মুা দ যাদযয িনভ  ১ ন নভ             

15 রনোয ভাষ্টায এয ফানড় রথদ  

াআস্কুর পুকুয াড় 

1 0    রনোয ভাষ্টায এয ফানড়    াআস্কুর পুকুয াড়               

16 গুরদায াড়া রভাড় রথদ  কুয়াদা 

রভাড় ম যন্ত 

1 0    গুরদায াড়া  কুয়াদা রভাড়  .৫ ন নভ             

17 িাভিাভী ভনিদ দত াটনন 

াড়া ম যন্ত 

1 0    িাভিাভী ভনিদ  াটনন াড়া  ১ ন নভ             

18 নফদবায ফানড় রথদ  িাভিাভীয 

ব্রীি ম যন্ত 

1 0    নফদবায ফানড়  িাভিাভীয ব্রীি  ১ ন নভ             

19 িাভতরা রথদ  কুয়াদা াআ স্কুর 

ম যন্ত 

2 1965  এর নি আ নড িাভতরা  কুয়াদা াআ স্কুর  ১ ন নভ             

20 অট ভাআর রথদ  রযিাঈদরয ফানড় 

ম যন্ত 

2 2009  এর নি আ নড অট ভাআর  রযিাঈদরয ফানড়  .২৫ ন নভ             

21 গননয ফানড় রথদ  াঞ্ছুয যভাদনয 

ফানড় ম যন্ত 

2 2013  এর নি আ নড গননয ফানড়  াঞ্ছুয যভাদনয 

ফানড়  

৩১০ ফুট             

22 নিয়ায ফানড় রথদ  াান 

রভাড়দরয ফানড় ম যন্ত 

2 2010  এর নি আ নড নিয়ায ফানড়  াান রভাড়দরয 

ফানড়  

৬০০ ফুট             

23 াাদনয ফানড় রথদ  ও দতয 

ফানড় ম যন্ত 

2 1962  এর নি আ নড াাদনয ফানড়  ও দতয ফানড়  ১ ন নভ             

24 িাভতরা রথদ  যনফঈদরয ফানড় 

ম যন্ত 

2 1962  এর নি আ নড িাভতরা  যনফঈদরয ফানড়  .৫ ন নভ             

25 িয়নাদরয ফানড় রথদ  রুহুর 

অনভদনয ফানড় ম যন্ত 

2 1962  এর নি আ নড িয়নাদরয ফানড়  রুহুর অনভদনয 

ফানড়  

.৫ ন নভ             

26 ভনয়াদযয ফানড় রথদ  রফরাদয়ত 

রাদদনয ফানড় ম যন্ত 

2 1962  এর নি আ নড ভনয়াদযয ফানড়  রফরাদয়ত 

রাদদনয ফানড়  

.৫ ন নভ             

27 রিানাফ অরীয ব্রীি রথদ  ভানন  

ম যন্ত 

3 2004  এর নি আ নড রিানাফ অরীয ব্রীি  ভানন   ৩ ন নভ             

28 ফক্স গািীয রভাড় রথদ  অনতয়ায 

যভাদনয ফানড় ম যন্ত 

3 0    ফক্স গািীয রভাড়  অনতয়ায যভাদনয 

ফানড়  

.৮ ন নভ             

29 ননদ্দদ য রদা ান রথদ  মযদতয 

ফানড় ম যন্ত 

3 0    ননদ্দদ য রদা ান  মযদতয ফানড়  .৮ ন নভ             

30 মযদতয ফানড় রথদ  অব্দুয যনদ 

খাদনয ভাঠ ম যন্ত 

3 0    অব্দুয যনদ খাদনয 

ভাঠ  

অব্দুয যনদ 

খাদনয ভাঠ  

.৩ ন নভ             

31 যফ খাদনয ফানড় রথদ  খাঁ াড়া 

িাদভ ভনিদ ম যন্ত 

3 1962  এর নি আ নড যফ খাদনয ফানড়  খাঁ াড়া িাদভ 

ভনিদ  

.২ ন নভ             



  

াতা-28 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

32 ও দতয ফানড় রথদ  খাঁ াড়া 

িাদভ ভনিদ ম যন্ত 

3 1962  এর নি আ নড ও দতয ফানড়  খাঁ াড়া িাদভ 

ভনিদ  

.২ ন নভ             

33 াদপনিয়া ভাদ্রাা রথদ  

ভাদরদ য ফানড় ম যন্ত 

3 1962  এর নি আ নড াদপনিয়া ভাদ্রাা  ভাদরদ য ফানড়  .৩ ন নভ             

34 অপিার রাদদনয ফানড় রথদ  

ননায অরীয রদা ান ম যন্ত 

3 1962  এর নি আ নড অপিার রাদদনয 

ফানড়  

রনোয অরীয 

রদা ান  

.৩ ন নভ             

35 নািমুর রাদদনয রদা ান রথদ  

ানফবুয ভাষ্টাদযয ফানড় ম যন্ত 

3 1962  এর নি আ নড নািমুর রাদদনয 

রদা ান  

ানফবুয ভাষ্টাদযয 

ফানড়  

.৩ ন নভ             

36 াাদত রাদদনয ফানড় রথদ  

ভান্নান গািীয ফানড় ম যন্ত 

3 1987  এর নি আ নড াাদত রাদদনয 

ফানড়  

ভান্নান গািীয ফানড়  .৩ ন নভ             

37 যাদিয়ায ফানড় রথদ  ঋনল াড়া 

ম যন্ত 

3 1987  এর নি আ নড যাদিয়ায ফানড়  ঋনল াড়া  .২ ন নভ             

38 ফানয  খাদনয পুকুয রথদ  

াখাওয়াত গািীয ফানড় ম যন্ত 

3 1987  এর নি আ নড ফানয  খাদনয পুকুয  াখাওয়াত গািীয 

ফানড়  

.১ ন নভ             

39 আাদ য ফানড় রথদ  ফিলুয 

ফানড় ম যন্ত 

3 1987  এর নি আ নড আাদ য ফানড়  ফিলুয ফানড়  .১ ন নভ             

40 ভন্টুয ফানড় রথদ  অপিাদরয 

রদা ান ম যন্ত 

4 1962    ভন্টুয ফানড়  অপিাদরয 

রদা ান  

২ ন নভ             

41 াতানরয়া দনক্ষন াড়া িাদভ 

ভনিদ রথদ  রদানায িাভতরা 

ম যন্ত 

4 1962    াতানরয়া দনক্ষন াড়া 

িাদভ ভনিদ  

রদানায িাভতরা  ১ ন নভ             

42 রদানায িাভতরা রথদ  াতানরয়া 

ওাদফয ফানড় ম যন্ত 

4 1962    রদানায িাভতরা  াতানরয়া ওাদফয 

ফানড়  

১.৫ ন নভ             

43 াতানরয়া রফৌ ফািায রথদ  

াভাদদয ফানড় ম যন্ত 

4 1962    াতানরয়া রফৌ ফািায  াভাদদয ফানড়  .৫ ন নভ             

44 াতানরয়া স্কুর রথদ  অনায 

রভৌরনফয ফানড় ম যন্ত 

4 1962    াতানরয়া স্কুর  অনায রভৌরফীয 

ফানড়  

.৫ ন নভ             

45 রদানায অ ফদযয ফানড় রথদ  

রভাোডাঙ্গা রুস্তদভয ফানড় ম যন্ত 

4 1962    রদানায অ ফদযয 

ফানড়  

রভাোডাঙ্গা 

রুস্তদভয ফানড়  

২.৫ ন নভ             

46 রভাোডাঙ্গা দনক্ষন াড়া িাদভ 

ভনিদ রথদ  াযয়াদযয ফানড় 

ম যন্ত 

4 1962    রভাোডাঙ্গা দনক্ষন 

াড়া িাদভ ভনিদ  

াযয়াদযয ফানড়  .৫ ন নভ             

47 ভিাদয়ত অরীয ফানড় রথদ  

ফাদয  াগদরয ফানড় ম যন্ত 

4 1962    ফাদয  াগদরয ফানড়  ফাদয  াগদরয 

ফানড়  

.৫ ন নভ             

48 রভাোডাঙ্গা ঈিয াড়া রথদ  

রভাোডাঙ্গা স্কুর ম যন্ত 

4 1962    রভাোডাঙ্গা ঈিয াড়া  রভাোডাঙ্গা স্কুর  ৩০০ ফুট             

49 রভাোডাঙ্গা দনক্ষন াড়া অনভদযয 

ফানড় রথদ  াাতার ম যন্ত 

4 1962    রভাোডাঙ্গা দনক্ষন 

াড়া   

াাতার  ১ ন নভ             



  

াতা-29 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

50 াতানরয়া াাদনয ফানড় রথদ  

রভাদেদনয ফানড় ম যন্ত 

4 1962    াতানরয়া াাদনয 

ফানড়  

রভাদেদনয ফানড়  .৫ ন নভ             

51 ব্যাগাদয তরা ফািাদযয ঈিয ভাথা 

রথদ  ভন্টুয ফানড় ম যন্ত 

5 0    ব্যাগাদয তরা ফািাদযয  ভন্টুয ফানড়  ১.৫ ন নভ             

52 রদাস্তদযয পুকুয রথদ  নানিদভয 

ফানড় ম যন্ত 

5 0    রদাস্তদযয পুকুয  নানিদভয ফানড়  .৭ ন নভ             

53 ননকুঞ্জ রদা ান রথদ  ডাঃ নুয 

অদভদদয ফানড় ম যন্ত 

5 0    ননকুঞ্জ রদা ান  ডাঃ নুয অদভদদয 

ফানড়  

১.২ ন নভ             

54 ফিলুয ফানড় রথদ  দয অরীয 

অভতরা ম যন্ত 

5 0    ফিলুয ফানড়  দয অরীয 

অভতরা  

.৮ ন নভ             

55 ডাঃ নুয মুাম্মদদয ফানড় রথদ  

াভাদ খাদনয রদা ান ম যন্ত 

5 0    ডাঃ নুয মুাম্মদদয 

ফানড়   

াভাদ খাদনয 

রদা ান  

১ ন নভ             

56 াভাদ খাদনয রদা ান রথদ  

রযিয়াদনয ফানড় ম যন্ত 

5 0    াভাদ খাদনয রদা ান   রযিয়াদনয ফানড়  .৮ ন নভ             

57 াভাদ খাদনয রদা ান রথদ  

 ারাদভয ফানড় ম যন্ত 

5 0    াভাদ খাদনয রদা ান    ারাদভয ফানড়  ১ ন নভ             

58  ভ য ায ফানড় রথদ  াাদনয 

ফানড় ম যন্ত 

5 0     ভ য ায ফানড়   াাদনয ফানড়  ১.২ ন নভ             

59 অনতয়ায তযপদাদযয না যানয 

ফানড় রথদ  অরীয ফানড় ম যন্ত 

5 0    অনতয়ায তযপদাদযয 

না যানয ফানড়   

অরীয ফানড়  .৭ ন নভ             

60 নুরুর অনভদনয ফানড় রথদ  দীনঘ 

ম যন্ত 

5 0    নুরুর অনভদনয ফানড়  দীনঘ  .৫ ন নভ             

61 দীনঘ ঠাৎ ফানড় রথদ  নতুন 

ভনিদ ম যন্ত 

5 0    দীনঘ ঠাৎ ফানড়  নতুন ভনিদ  .৫ ন নভ             

62 ফাঁ রভাড় রথদ   ারাদভয ফানড় 

ম যন্ত 

5 0     ারাদভয ফানড়   ারাদভয ফানড়  ১ ন নভ             

63 যাদভনয ান রভাাযদপয ফানড় 

রথদ  পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ 

6 2010    অদভনয ান 

রভাাযদপয ফানড়  পূফ য  

পূফ য াড়া িাদভ 

ভনিদ 

.৭৫ ন নভ             

64 অ ফদযয ফানড় রথদ  অরতাদপয 

ফানড় ম যন্ত 

6 2011  স্থানীয় িনগণ অ ফদযয ফানড়  অরতাদপয ফানড়  ২০০ ফুট             

65 দস্তুদযয পুকুয রথদ  ননভতরা যাস্তা  6 1927  এর নি আ নড দস্তুদযয পুকুয  ননভতরা যাস্তা  ১ ন নভ             

66 রফগানয তরা ফািায রথদ  দযয 

গানত ম যন্ত 

6 1991  এর নি আ নড রফগানয তরা ফািায  দযয গানত  ১ ন নভ             

67 দস্তুদযয পুকুয রথদ  পূফ য নদদ  

িাভতরা ম যন্ত 

6 1962  আঈ ন এফং 

র য়ায 

দস্তুদযয পুকুয  িাভতরা  .৫ ন নভ             

68 ননভতরা রথদ  পূফ য নদদ  িাভতরা 

ম যন্ত 

6 1962  আঈ ন এফং 

র য়ায 

ননভতরা যাস্তা  িাভতরা  .৫ ন নভ             

69 অরতাদপয ফানড় রথদ  ানরভ 

রভম্বাদযয তারতরা িনভ ম যন্ত 

6 1962    অরতাদপয ফানড়  ানরভ রভম্বাদযয 

তারতরা িনভ  

১ ন নভ             



  

াতা-30 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

70 পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ রথদ  

মুনযয রভাড় ম যন্ত 

6 1962    পূফ য াড়া িাদভ 

ভনিদ  

মুনযয রভাড়  ১ ন নভ             

71 যাজ্জাদ য ফানড় রথদ  

রভাফাদবদযয ফানড় ম যন্ত 

6 0    যাজ্জাদ য ফানড়  রভাফাদবদযয ফানড়  ৩০০ ফুট             

72 অযাদপয ফানড় রথদ  াআদ্যদযয 

ফানড় ম যন্ত 

6 1962    অযাদপয ফানড়  াআদ্যদযয ফানড়  ৫০০ ফুট             

73 খি ায ফানড়য রভাড় রথদ  

অননছুদযয ফানড় ম যন্ত 

6 1962    খি ায ফানড়য রভাড়  অননছুদযয ফানড়  ৪০০ ফুট             

74 রভআন া া যাস্তা রথদ  িারাদরয 

ফানড় ম যন্ত 

6 1962    রভআন া া যাস্তা  িারাদরয ফানড়  ২০০ ফুট             

75 রফগানয তরা ফািায রথদ  

রভদদযয ফানড় ম যন্ত 

6 1927    রফগানয তরা ফািায  রভদদযয ফানড়  ৩০০ ফুট             

76 যনদদয িনভ রথদ  রভৌদরায খার 

দয় ভঠদ ায পুকুয ম যন্ত 

6 1962    যনদদয িনভ  ভঠদ ায পুকুয  ৫০০ ফুট             

77 প্রাথনভ  নফদ্যারয় রথদ  ডাঃ 

ানভদভয ফানড় ম যন্ত 

7 2012  এর নি আ নড প্রাথনভ  নফদ্যারয়  ডাঃ ানভদভয ফানড়  .৫ ন নভ             

78 রাযগানত ভনিদ রথদ  

াননুদযয ফানড় ম যন্ত 

7 1986  এর নি আ নড রাযগানত ভনিদ  াননুদযয ফানড়  ২০০০ ফুট             

79 ফাাদযয ফানড় রথদ  অনভন 

ঈনদ্দন রদখয ফানড় ম যন্ত 

7 2011  এর নি আ নড ফাাদযয ফানড়  অনভন ঈনদ্দন 

রদখয ফানড়  

৫০০ ফুট             

80 িাভতরা রথদ  রাযগানত স্কুর 

ম যন্ত 

7 2002  এর নি আ নড িাভতরা   রাযগানত স্কুর  ১ ন নভ             

81 নেনদ্দদ য ফানড় রথদ  ডী 

টিঈফদয়র ম যন্ত 

7 2002  এর নি আ নড নেনদ্দদ য ফানড়  ডী টিঈফদয়র  ১.৫ ন নভ             

82 রদ িাদযয ফানড় রথদ  ভান্নাদনয 

ফানড় দয় াদভ রভাোয ব্রীি 

ম যন্ত 

7 1987  এর নি আ নড রদ িাদযয ফানড়  ভান্নাদনয ফানড় দয় 

াদভ রভাোয 

ব্রীি  

.৫ ন নভ             

83 ভাওরানা রভাস্তানপদিয ফানড় 

রথদ  ানফদফয দয় অঃ ভান্নাদনয 

ফানড় ম যন্ত 

7 1962  এর নি আ নড ভাওরানা 

রভাস্তানপদিয ফানড়  

ানফদফয দয় অঃ 

ভান্নাদনয ফানড়  

১০০০ ফুট             

84 হুযগানত ভাদ্রাা রথদ  রনোদযয 

ফানড় ম যন্ত 

7 1962  এর নি আ নড হুযগানত ভাদ্রাা  রনোদযয ফানড়  ৮০০ ফুট             

85 প্রদপয অননদয ফানড় রথদ  

গননয ফানড় ম যন্ত 

7 1962  এর নি আ নড প্রদপয অননদয 

ফানড়  

গননয ফানড়  ১০০০ ফুট             

86 ননদ্দদ য ফানড় রথদ  ানফবুোয 

িনভয রভাড় ম যন্ত 

7 1962  এর নি আ নড ননদ্দদ য ফানড়  ানফবুোয িনভয 

রভাড়  

৮০০ ফুট             

87 এনাদয়ত ঈোয ফানড় রথদ  

 নফয পন দযয ফানড় ম যন্ত 

7 1962  এর নি আ নড এনাদয়ত ঈোয ফানড়   নফয পন দযয 

ফানড়  

১০০০ ফুট             



  

াতা-31 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

88 অভিাদ রভাোয ফানড় রথদ  

অনভন ঈনদ্দদনয পুকুয ম যন্ত 

7 1962  এর নি আ নড অভিাদ রভাোয ফানড়  অনভন ঈনদ্দদনয 

পুকুয  

১০০০ ফুট             

89 র যাভত নফবাদয  ফযস্থান 

রথদ  ানফফ রদখয ফানড় ম যন্ত 

7 1962  এর নি আ নড র যাভত নফবাদয 

 ফযস্থান  

ানফফ রদখয ফানড়  ৮০০ ফুট             

90 িান  াঠিয িনভ রথদ  গনন 

ভাষ্টাদযয ফানড় ম যন্ত 

7 1962  এর নি আ নড িান  াঠিয িনভ  গনন ভাষ্টাদযয ফানড়  ২০০০ ফুট             

91 নুরুদরয ফানড় রথদ  আযপাদনয 

িনভ ম যন্ত 

7 1962  এর নি আ নড নুরুদরয ফানড়  আযপাদনয িনভ  ২০০০ ফুট             

92 ভনপজুদযয ফানড় রথদ  অবুর 

পন দযয ফানড় ম যন্ত 

7 1962  এর নি আ নড ভনপজুদযয ফানড়  অবুর পন দযয 

ফানড়  

২৫০০ ফুট             

93 ডাঃ ভনিদদয ফানড় রথদ  নপয 

িনভয ভাথা ম যন্ত 

7 1962  এর নি আ নড ডাঃ ভনিদদয ফানড়  নপয িনভয ভাথা  ৮০০ ফুট             

94 ৮ নং ওয়াদড য ৮ টি  ারবাট য অদে 8 0                      

95 িারন ডাঙ্গা ফািায পূফ য া 

রথদ  রদদরাফানড়য নবতয নদদয় 

িয়পুদযয নতুন যাস্তায ভাথা ম যন্ত 

8 2008  এর নি আ নড িারন ডাঙ্গা ফািায 

পূফ য া  

িয়পুদযয নতুন 

যাস্তায ভাথা  

২ ন নভ             

96 নুরুয ফানড়য পুকুয াড় রথদ  

রারাকুদযয খার ম যন্ত 

8 2013  এর নি আ নড নুরুয ফানড়য পুকুয াড়  রারাকুদযয খার  .৫ ন নভ             

97 ৮ নং ওয়াদড য ২ টি ব্রীি অদে 8 0                      

98 অম্মদদয রদা ান রথদ  

অিগদযয ফানড় ম যন্ত 

8 1962    অম্মদদয রদা ান  অিগদযয ফানড়  ১ ন নভ             

99 অপাদযয ফানড় রথদ  নেনদ্দদ য 

ফানড় ম যন্ত 

8 1962    অপাদযয ফানড়  নেনদ্দদ য ফানড়  .৫ ন নভ             

100  ানাপুকুয রথদ  অেভদতয 

ফানড়য রভাড় ম যন্ত 

8 1962     ানাপুকুয  অেভদতয ফানড়য 

রভাড়  

.৫ ন নভ             

101 ভস্তয ফানড় রথদ  অবু তাদদযয 

ফানড় ম যন্ত 

8 1962  এর নি আ নড ভস্তয ফানড়  অবু তাদদযয 

ফানড়  

১ ন নভ             

102 রতরপুকুয ফানড় রথদ  নদঘীয াড় 

ম যন্ত 

8 1962  এর নি আ নড রতরপুকুয ফানড়  ডানঙ্গয াড়  .৫ ন নভ             

103 িারন ডাঙ্গা পূফ যাড়া ভনিদ 

রথদ  অবুদরয িনভ ম যন্ত 

8 1982  এর নি আ নড িারন ডাঙ্গা ভনিদ  অবুদরয িনভ  ৩০০ ফুট             

104 িারন ডাঙ্গা ফািায রথদ   াকুনয 

নফদরয যাস্তা ম যন্ত 

9 1994  এর নি আ নড িারন ডাঙ্গা ফািায   াকুনয নফদরয 

যাস্তা  

১.৫ ন নভ             

105 িারন ডাঙ্গা ফািায রথদ  নেনদ্দ  

 ানিয ফানড় ম যন্ত 

9 2012  এর নি আ নড িারন ডাঙ্গা ফািায  নেনদ্দ   ানিয 

ফানড়  

৮০ ফুট             

106 ভদিয গািীয ফানড় রথদ  আনতাি 

গািীয ফানড় ম যন্ত 

9 2013  এর নি এ ন 

এফং ানন 

ঈন্নয়ন রফাড য 

ভদিয গািীয ফানড়  আনতাি গািীয 

ফানড়  

.৫ ন নভ             



  

াতা-32 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ যয ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

107 াান গািীয ফানড় রথদ   ারাভ 

রদখয ফানড় ম যন্ত 

9 2008  এর নি এ ন াান গািীয ফানড়   ারাভ রদখয 

ফানড়  

৩০০ ফুট             

108 নেনদ্দ   ানিয ফানড় রথদ  

 ারাদভয ফানড় ম যন্ত 

9 1962   ানফখা নেনদ্দ   ানিয ফানড়   ারাদভয ফানড়  .৫ ন নভ             

109 ভনিদ রথদ  নফর ম যন্ত 9 1962  আঈ ন ভনিদ  নফর  .৫ ন নভ             

110 র যাভত খাঁয ফানড় রথদ  

 াকুনযয়া ম যন্ত 

9 1962   ানফখা এফং 

র য়ায 

র যাভত খাঁয ফানড়   াকুনযয়া  ১.৫ ন নভ             

111 রভািাদযয ফানড় রথদ   ানি 

যাজ্জাদ য ফানড় ম যন্ত 

9 1962  আঈ ন রভািাদযয ফানড়  যাজ্জাদ য ফানড়  .৫ ন নভ             

112 যনপ   ানিয ফানড় রথদ  োিায 

 ানিয ফানড় ম যন্ত 

9 1962  আঈ ন যনপ   ানিয ফানড়  োিায  ানিয 

ফানড়  

.২৫ ন নভ             

113 রভাদিয গািীয ফানড় রথদ  ঈিয 

নদদ  অপিায ভনেদ য ফানড় 

ম যন্ত 

9 1962  আঈ ন রভাদিয গািীয ফানড়  অপিায ভনেদ য 

ফানড়  

.৫ ন নভ             

114 রুস্তদভয ফানড় রথদ  োিায 

দপাদায ফানড় ম যন্ত 

9 1962  আঈ ন রুস্তদভয ফানড়  োিায দপাদায 

ফানড়  

.২৫ ন নভ             

115 ভনয়ায দপাদাদযয ফানড় রথদ  

নফর  াকুনযয়া ম যন্ত 

9 1962  আঈ ন ভনয়ায দপাদাদযয 

ফানড়  

নফর  াকুনযয়া  ১.৫ ন নভ             

116 এযাদ দপাদাদযয ফানড় রথদ  

যভান দপাদাদযয ফানড় ম যন্ত 

9 1962  আঈ ন এযাদ দপাদাদযয 

ফানড়  

যভান দপাদাদযয 

ফানড়  

১ ন নভ             

117 িারন ডাঙ্গা স্কুর রথদ  যফঈদরয 

ফানড় ম যন্ত 

9 1962  আঈ ন িারন ডাঙ্গা স্কুর  যফঈদরয ফানড়  ৮০০ ফুট             

118 ভভতাি গািীয ফানড় রথদ  নফর 

 াকুনযয়া ম যন্ত 

9 1962  আঈ ন ভভতাি গািীয ফানড়  নফর  াকুনযয়া  ১ ন নভ             

119 আনতাদিয পুকুয াড় রথদ  ভনে  

ফানড়য ননভতরা ফািায ম যন্ত 

9 1962  এর নি আ নড আনতাদিয পুকুয াড়  ভনে  ফানড়য 

ননভতরা ফািায  

১০০০ ফুট             

 

 

 

 



  

াতা-33 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

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



  

াতা-34 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-35 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-২ 

 



  

াতা-36 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-37 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-38 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-39 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-40 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-41 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-42 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য—৯ 

 


