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াতা-II : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

মুখফন্ধ 

 

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

ম্পদ রযনিষ্টায থা া অফশ্য । আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ শক্ত  র স্থাফয ও স্থাফয ম্পনি (রমভন- যাস্তা, ব্রীি,  ারবশাট, ভাদ শট, পুকুয, অফাফত্র, মন্ত্রানত, বফন 

আতযানদ) এআ রযনিষ্টাদয ন্তর্ভ শক্ত 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 শানযত 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 শাযণ  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 শক্ত স্থাফয ও স্থাফয ম্পনি গুদরাদ  এ টি অধুনন  তথ্য 

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

গ্রদনয তৈততা নযাদযয রক্ষদত্র নফদল র্ভনভ া ারন  যদফ।  

 

ননধ শানযত পযদভট ব্যফায  দয প্রনতটি ওয়াড শ দত ম্পদ নিনিত  দয তানর া প্রস্তুত, ম্পদদয ভাননিত্র প্রস্তুত এফং ানফ শ  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 শ  

দমাগীতায িন্য অন্তনয  কৃতজ্ঞতা িানানি। 

 

ধন্যফাদাদন্ত, 

 

রিয়াযম্যান 

২ নং রক্ষনপুয আঈননয়ন নযলদ, 

া শা, মদায।            

 



  

াতা-III : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

সুনিত্র

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নিনিত যণ এফং নাম্বানযং           4- ২0  

 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         ২1 - 3৪ 

 আঈননয়ন নযলদ বফন ও র্ভনভ 

 আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র, মন্ত্রানত ও আদর ক্ট্রননক্স াভগ্রী 

 আঈননয়ন নযলদদয নরকূ 

 আঈননয়ন নযলদদয যাস্তা 

 

 

ধ্যায়-৩ : আঈননয়ন নযলদদয (ওয়াড শ নবনি ) ম্পদদয াভানি  ভাননিত্র    ৩৫- 4৪

 

 

 

 



  

াতা-4 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নিনিত যণ এফং ম্পদ নাক্ত যণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-5 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ শক্ত  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 শট/াট/ফািায 

মাো মাত্রী োঈনী 

ভনিদ ভনিদ 

 ফযস্থান  ফযস্থান 

ন  ন নন   ন শায/ স্পট শ 

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 শ (ফক্স/াআ/আঈ রেন/নযং  ারবাট শ) 

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 শাদয় 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 শ রফাড শ 

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 শাদয় তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণয়দন দমাগীতায় “Query” 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ শক্ত  র স্থাফয ও স্থাফয ম্পদদয নযভান  

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

ইদগা 12 

এনতভ খানা 2 

 ফযস্থান 5 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় 10 

ভনিয 2 

ভনিদ 30 

ভাদ্রাা 6 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 2 

ভাদ শট 1 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ 1 

গবীয নরকূ 59 

স্যাননটাযী ল্যানিন 900 

রি 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা 7 

 ারবাট শ 152 

া া যাস্তা 11 

ব্রীি 2 

ভাটিয যাস্তা 82 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 5 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

অরভাযী 9 

 নম্পঈটায 8 

 যানফদনট 2 

 যাদভযা 1 

খাট 1 

রিয়ায 112 

িনভ 1 

রটনফর 11 

ততিত্র 1 

প্রদিক্টয 2 

নপ্রন্টায 3 

পদটাষ্টযাট রভনন 1 

পযান 16 

নিি 1 

ফাআাআদ র 2 

রফাড শ 1 

ররনভদনটিং রভনন 1 

স্ক্যানায রভনন 1 

াঈন্ড নদস্টভ 1 

ররপ 4 

 

 



  

াতা-8 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: বফন 

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

িনভ ২ নং রক্ষণপুয আঈননয়ন নযলদদয িনভয নযভান ৮০ তাং 0 0 134 িনভ ০00০134 

বফন ২ নং রক্ষণপুয আঈননয়ন নযলদ ০ ০ 173 বফন ০০০০173 

 

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

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

অরভাযী অরভাযী ষ্টীদরয 0 0 1 অরভা ০00০1 

অরভাযী অরভাযী ষ্টীদরয 0 0 2 অরভা ০00০2 

অরভাযী অরভাযী ষ্টীদরয 0 0 3 অরভা ০00০3 

অরভাযী অরভাযী ষ্টীদরয 0 0 4 অরভা ০00০4 

অরভাযী অরভাযী ষ্টীদরয 0 0 5 অরভা ০00০5 

অরভাযী অরভাযী ষ্টীদরয 0 0 6 অরভা ০00০6 

অরভাযী অরভাযী ষ্টীদরয 0 0 7 অরভা ০00০7 

অরভাযী অরভাযী  াদঠয 0 0 8 অরভা ০00০8 

অরভাযী অরভাযী  াদঠয 0 0 9 অরভা ০00০9 

 যানফদনট  যানফদনট ষ্টীদরয 0 0 10  যানফদনট ০00০10 

 যানফদনট  যানফদনট ষ্টীদরয 0 0 11  যানফদনট ০00০11 

খাট  াদঠয ারঙ্ক 0 0 21 খাট ০00০21 

নিি নিি 0 0 169 নিি ০00০169 

ফাআাআদ র ফাআাআদ র 0 2008 170 ফাআা ০02008০170 

ফাআাআদ র ফাআাআদ র 0 0 171 ফাআা ০00০171 

রফাড শ রনাটি রফাড শ (দোট) 0 0 172 রফাড শ ০00০172 

ররপ ররপ  াদঠয 0 0 177 ররপ ০00০177 

ররপ ররপ  াদঠয 0 0 178 ররপ ০00০178 

ররপ ররপ  াদঠয 0 0 179 ররপ ০00০179 

ররপ ররপ  াদঠয 0 0 180 ররপ ০00০180 
 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রটনফর 

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

রটনফর রটনফর াযদটক্স 0 0 135 রটনফর ০00০135 

রটনফর রটনফর াযদটক্স 0 0 136 রটনফর ০00০136 

রটনফর রটনফর (  নপাদযন্স ) 0 0 137 রটনফর ০00০137 

রটনফর রটনফর (  নপাদযন্স ) 0 0 138 রটনফর ০00০138 

রটনফর রটনফর ( ষ্টীদরয ায়া ও  াদঠয রফাড শ) 0 0 139 রটনফর ০00০139 

রটনফর রটনফর ( ষ্টীদরয ায়া ও  াদঠয রফাড শ) 0 0 140 রটনফর ০00০140 

রটনফর রটনফর ( াদঠয) 0 0 141 রটনফর ০00০141 

রটনফর রটনফর ( াদঠয) 0 0 142 রটনফর ০00০142 

রটনফর রটনফর ( াদঠয) 0 0 143 রটনফর ০00০143 

রটনফর রটনফর ( াদঠয) 0 0 144 রটনফর ০00০144 

রটনফর রটনফর ( াদঠয) 0 0 145 রটনফর ০00০145 



  

াতা-9 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রিয়ায 

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

রিয়ায রিয়ায (নযফরনফং) 0 2011 22 রিয়ায ০02011০22 

রিয়ায রিয়ায (নযফরনফং) 0 0 23 রিয়ায ০00০23 

রিয়ায রোট রিয়ায ( নম্পঈটায 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 ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 29 রিয়ায ০00০29 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 30 রিয়ায ০00০30 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 31 রিয়ায ০00০31 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 32 রিয়ায ০00০32 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 33 রিয়ায ০00০33 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 34 রিয়ায ০00০34 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 35 রিয়ায ০00০35 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 36 রিয়ায ০00০36 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 37 রিয়ায ০00০37 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 38 রিয়ায ০00০38 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 39 রিয়ায ০00০39 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 40 রিয়ায ০00০40 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 41 রিয়ায ০00০41 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 42 রিয়ায ০00০42 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 43 রিয়ায ০00০43 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 44 রিয়ায ০00০44 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 45 রিয়ায ০00০45 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 46 রিয়ায ০00০46 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 47 রিয়ায ০00০47 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 48 রিয়ায ০00০48 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 49 রিয়ায ০00০49 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 50 রিয়ায ০00০50 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 51 রিয়ায ০00০51 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 52 রিয়ায ০00০52 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 53 রিয়ায ০00০53 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 54 রিয়ায ০00০54 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 55 রিয়ায ০00০55 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 56 রিয়ায ০00০56 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 57 রিয়ায ০00০57 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 58 রিয়ায ০00০58 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 59 রিয়ায ০00০59 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 60 রিয়ায ০00০60 



  

াতা-10 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 61 রিয়ায ০00০61 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 62 রিয়ায ০00০62 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 63 রিয়ায ০00০63 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 64 রিয়ায ০00০64 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 65 রিয়ায ০00০65 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 66 রিয়ায ০00০66 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 67 রিয়ায ০00০67 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 68 রিয়ায ০00০68 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 69 রিয়ায ০00০69 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 70 রিয়ায ০00০70 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 71 রিয়ায ০00০71 

রিয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 72 রিয়ায ০00০72 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 73 রিয়ায ০00০73 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 74 রিয়ায ০00০74 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 75 রিয়ায ০00০75 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 76 রিয়ায ০00০76 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 77 রিয়ায ০00০77 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 78 রিয়ায ০00০78 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 79 রিয়ায ০00০79 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 80 রিয়ায ০00০80 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 81 রিয়ায ০00০81 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 82 রিয়ায ০00০82 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 83 রিয়ায ০00০83 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 84 রিয়ায ০00০84 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 85 রিয়ায ০00০85 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 86 রিয়ায ০00০86 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 87 রিয়ায ০00০87 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 88 রিয়ায ০00০88 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 89 রিয়ায ০00০89 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 90 রিয়ায ০00০90 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 91 রিয়ায ০00০91 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 92 রিয়ায ০00০92 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 93 রিয়ায ০00০93 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 94 রিয়ায ০00০94 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 95 রিয়ায ০00০95 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 96 রিয়ায ০00০96 

রিয়ায াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0 97 রিয়ায ০00০97 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 98 রিয়ায ০00০98 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 99 রিয়ায ০00০99 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 100 রিয়ায ০00০100 



  

াতা-11 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 101 রিয়ায ০00০101 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 102 রিয়ায ০00০102 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 103 রিয়ায ০00০103 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 104 রিয়ায ০00০104 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 105 রিয়ায ০00০105 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 106 রিয়ায ০00০106 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 107 রিয়ায ০00০107 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 108 রিয়ায ০00০108 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 109 রিয়ায ০00০109 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 110 রিয়ায ০00০110 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 111 রিয়ায ০00০111 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 112 রিয়ায ০00০112 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 113 রিয়ায ০00০113 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 114 রিয়ায ০00০114 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায 0 0 115 রিয়ায ০00০115 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 116 রিয়ায ০00০116 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 117 রিয়ায ০00০117 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 118 রিয়ায ০00০118 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 119 রিয়ায ০00০119 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 120 রিয়ায ০00০120 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 121 রিয়ায ০00০121 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 122 রিয়ায ০00০122 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 123 রিয়ায ০00০123 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 124 রিয়ায ০00০124 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 125 রিয়ায ০00০125 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 126 রিয়ায ০00০126 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 127 রিয়ায ০00০127 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 128 রিয়ায ০00০128 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 129 রিয়ায ০00০129 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 130 রিয়ায ০00০130 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 131 রিয়ায ০00০131 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 132 রিয়ায ০00০132 

রিয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায 0 0 133 রিয়ায ০00০133 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: পযান 

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

পযান ননরং পযান 0 0 152 পযান ০00০152 

পযান ননরং পযান 0 0 153 পযান ০00০153 

পযান ননরং পযান 0 0 154 পযান ০00০154 

পযান ননরং পযান 0 0 155 পযান ০00০155 



  

াতা-12 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

পযান ননরং পযান 0 0 156 পযান ০00০156 

পযান ননরং পযান 0 0 157 পযান ০00০157 

পযান ননরং পযান 0 0 158 পযান ০00০158 

পযান ননরং পযান 0 0 159 পযান ০00০159 

পযান ননরং পযান 0 0 160 পযান ০00০160 

পযান ননরং পযান 0 0 161 পযান ০00০161 

পযান ননরং পযান 0 0 162 পযান ০00০162 

পযান ননরং পযান 0 0 163 পযান ০00০163 

পযান ননরং পযান 0 0 164 পযান ০00০164 

পযান ননরং পযান 0 0 165 পযান ০00০165 

পযান ননরং পযান 0 0 166 পযান ০00০166 

পযান ননরং পযান 0 0 167 পযান ০00০167 

 

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 শ ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

 যাদভযা  যাদভযা SAMSUNG 18600 0 2011 12  যাদভযা ০02011০12 

নপ্রন্টায  নম্পঈটায  নপ্রন্টায  SAMSUNG-1666 ররিায 0 2011 147 নপ্রন্টায ০02011০147 

নপ্রন্টায  নম্পঈটায  নপ্রন্টায  EPSON-T13 0 2011 148 নপ্রন্টায ০02011০148 

নপ্রন্টায  নম্পঈটায  নপ্রন্টায  HP ররিায LASER JET-P2015 0 2011 149 নপ্রন্টায ০02011০149 

প্রদিক্টয ভানল্টনভনডয়া প্রদিক্টয VIVITEK D-508 0 2011 150 প্রদিক্টয ০02011০150 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয স্ক্রীন 0 2011 151 প্রদিক্টয ০02011০151 

পদটাষ্টযাট রভনন পদটা ন রভনন RICOH MP 1900 0 2011 168 পদটা ন ০02011০168 

ররনভদনটিং রভনন ররদভদনটিং রভনন 0 2011 174 ররনভদভ ০02011০174 

স্ক্যানায রভনন স্ক্যানায ১টি MIC ROTEK SCANMAKER-3880 0 2011 175 স্ক্যান ০02011০175 

াঈন্ড নদস্টভ ভাআ  রট 0 2011 176 াঈন ০02011০176 

 

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

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

 নম্পঈটায  নম্পঈটায SMART-750 0 0 13  ভ ০00০13 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায (  ী রফাড শ ) 0 0 14  ভ ০00০14 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায (ভননটয) LENOVO 0 0 15  ভ ০00০15 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায ( ভাঈে ) 0 0 16  ভ ০00০16 

 নম্পঈটায ল্যাট SAMSUNG R-439 0 2011 17  ভ ০02011০17 

 নম্পঈটায ল্যাট COMPAC-420 0 2011 18  ভ ০02011০18 

 নম্পঈটায ল্যাট DELL CORE I-3 0 2011 19  ভ ০02011০19 

 নম্পঈটায ভদডভ GP HUAWEI 0 2011 20  ভ ০02011০20 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: ততিত্র 

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

ততিত্র  া ননযি 0 0 146 ততিত্র ০00০146 



  

াতা-13 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

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

এনতভ খানা যাভিন্দ্রপুয এনতভ খানা 2 1998 5 এখা ০21998০5 

এনতভ খানা যনভপুয এনতভখানা 3 0 10 এখা ০30০10 

 

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

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

প্রাথনভ  নফদ্যারয় দূগ শাপুয নমুনা প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 1 2013 3 প্রানফ ০12013০3 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় যাভিন্দ্রপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ৩ টি, রুভ ৭ টি 2 1941 6 প্রানফ ০21941০6 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ন াযপুয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি নফনল্ডং, ১ টি টিনদড, রুভ ৬ টি 3 1968 11 প্রানফ ০31968০11 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রক্ষনপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। নতুন বফন ৩টি, রুভ ১২ টি। িনভয নযভান ১ নফঘা 5 1996 29 প্রানফ ০51996০29 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় শুড়াদগা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় 6 0 40 প্রানফ ০60০40 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ারুআ খুন য াযী প্রথনভ  নফ যারয় 7 0 46 প্রানফ ০70০46 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রফদদপুকুয প্রাথনভ  নফদ্যারয়  নভঈননটি 8 0 53 প্রানফ ০80০53 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফনরাদাতা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 8 0 54 প্রানফ ০80০54 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফড় ভািাযতরা পূফ শাড়া প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৮ টি। িনভয নযভান ১৬  াঠা 9 1988 60 প্রানফ ০91988০60 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নযনাথপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি 9 0 61 প্রানফ ০90০61 

 

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

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

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ন াযপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ২টি, রুভ ৫ টি 3 0 13 ভানফ ০30০13 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় রক্ষনপুয  দরনিদয়ট াআস্কুর। ২ তরা বফন ১ টি ও টিনদড বফন ২টি। িনভয নযভান ১১ নফঘা 5 0 30 ভানফ ০50০30 

 

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

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

ভাদ্রাা যনভপুয ভাদ্রাা। বফন ৩ টি, রুভ ১৩ টি 2 1942 7 ভাদ্রাা ০21942০7 

ভাদ্রাা ন াযপুয যনভপুয অনরভ ভাদ্রাা। ২ টি নফনল্ডং ও ১ টি টিনদড বফন। রুভ ১০ টি 3 1952 14 ভাদ্রাা ০31952০14 

ভাদ্রাা ন াযপুয মৃধাাড়া ওয়ানক্তও ভাদ্রাা 3 2002 15 ভাদ্রাা ০32002০15 

ভাদ্রাা ন াযপুয এদনাযাড়া ভাদ্রাা 3 2013 16 ভাদ্রাা ০32013০16 

ভাদ্রাা খাভায াড়া দানখর ভাদ্রাা। বফন ১টি 5 0 31 ভাদ্রাা ০50০31 

ভাদ্রাা ফুয ান ভাদ্রাা ও এনতভখানা,  নযনাথদাতা িাযযাস্তা  ২০০ ফুট ঈিদয দক্ষত অরীয ফাড়ী 9 0 62 ভাদ্রাা ০90০62 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিদ) 

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

ভনিদ ভনিদ দযগা যীপ 1 2013 4 ভনিদ ০12013০4 

ভনিদ যাভিন্দ্রপুয িাদভ ভনিদ ভাঝাড়া 2 1940 8 ভনিদ ০21940০8 

ভনিদ যাভিন্দ্রপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 2 2000 9 ভনিদ ০22000০9 

ভনিদ অনরভ ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ 3 0 17 ভনিদ ০30০17 

ভনিদ মুক্তাদা িাদভ ভনিদ 3 0 18 ভনিদ ০30০18 

ভনিদ ন াযপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 3 0 19 ভনিদ ০30০19 



  

াতা-14 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভনিদ ন াযপুয ফািায িাদভ ভনিদ, ভাদ্রাা 3 0 20 ভনিদ ০30০20 

ভনিদ রক্ষনপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 4 0 23 ভনিদ ০40০23 

ভনিদ ানি  াদভ অরী ভনিদ 4 2009 24 ভনিদ ০42009০24 

ভনিদ ারতা িাদভ ভনিদ 4 0 25 ভনিদ ০40০25 

ভনিদ যািনগয িাদভ ভনিদ 4 2012 26 ভনিদ ০42012০26 

ভনিদ ারতা রখ াড়া িাদভ ভনিদ 4 2012 27 ভনিদ ০42012০27 

ভনিদ রভআন রযাড ফািায ভনিদ 5 0 33 ভনিদ ০50০33 

ভনিদ  দরানী াড়া িাদভ ভনিদ 5 0 34 ভনিদ ০50০34 

ভনিদ খাভায াড়া িাদভ ভনিদ 5 0 35 ভনিদ ০50০35 

ভনিদ শুড়া অর ানদ িাদভ ভনিদ 6 1997 41 ভনিদ ০61997০41 

ভনিদ শুড়া ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 6 0 42 ভনিদ ০60০42 

ভনিদ শুড়াদগা িাদভ ভনিদ 6 0 43 ভনিদ ০60০43 

ভনিদ শুড়াদগা গািী াড়া িাদভ ভনিদ 6 0 44 ভনিদ ০60০44 

ভনিদ ারুআ খুন িাদভ ভনিদ 7 0 47 ভনিদ ০70০47 

ভনিদ ারুআ খুন স্কুর াড়া িাদভ ভনিদ 7 0 48 ভনিদ ০70০48 

ভনিদ ফনরাদাতা ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ। ২ তরা বফন 8 0 55 ভনিদ ০80০55 

ভনিদ ফনরাদাতা দনক্ষনাড়া িাদভ ভনিদ 8 0 56 ভনিদ ০80০56 

ভনিদ রফদদপুকুয িাদভ ভনিদ 8 0 57 ভনিদ ০80০57 

ভনিদ ফড় ভািায তরা িাদভ ভনিদ পূফ শ াড়া 9 0 64 ভনিদ ০90০64 

ভনিদ ফড় ভািায তরা িাদভ ভনিদ ভধ্য াড়া 9 0 65 ভনিদ ০90০65 

ভনিদ নিভ াড়া িাদভ ভনিদ  ন্নান াড়া 9 0 66 ভনিদ ০90০66 

ভনিদ নযনাথাতা িাদভ ভনিদ  দনক্ষণ াড়া 9 0 67 ভনিদ ০90০67 

ভনিদ নযনাথাতা িাদভ ভনিদ ঈিয াড়া 9 0 68 ভনিদ ০90০68 

ভনিদ  দরানী াড়া  িাদভ ভনিদ 9 0 69 ভনিদ ০90০69 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ইদগা ভয়দান 

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

ইদগা ইদগা দযগা যীপ 1 0 1 ইগা ০10০1 

ইদগা ারতা ইদগা ভয়দান 4 0 21 ইগা ০40০21 

ইদগা রক্ষনপুয নিভ াড়া ইদগা ভয়দান 4 0 22 ইগা ০40০22 

ইদগা শুড়া রভদটাাড়া ইদগা ভয়দান 6 0 36 ইগা ০60০36 

ইদগা শুড়া রগা ইদগা ভয়দান 6 0 37 ইগা ০60০37 

ইদগা শুড়া রগা ইদগা ভয়দান 6 0 38 ইগা ০60০38 

ইদগা শুড়া রগা গািী াড়া ইদগা ভয়দান 6 0 39 ইগা ০60০39 

ইদগা ারুআ খুন ইদগা 7 0 45 ইগা ০70০45 

ইদগা ফনরাদাতা ফড়পুকুয ইদগা 8 2013 49 ইগা ০82013০49 

ইদগা রফদদপুকুয ইদগা 8 0 50 ইগা ০80০50 

ইদগা ফড় ভািাযতরা প্রাথনভ  নফদ্যারয় এয াদথ ইদগাহ্ 9 0 58 ইগা ০90০58 

ইদগা নযনাথদাতা প্রাথনভ  নফদ্যারয় এয াদথ ইদগাহ্ 9 0 59 ইগা ০90০59 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ভািায/ ফযস্থান 



  

াতা-15 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

 ফযস্থান ১নং ওয়াদড শ  ফযস্থান ১টি 1 0 2  ফযস্থান ০10০2 

 ফযস্থান  দরানীাড়া  ফযস্থান। ৫  াঠা িনভয ঈয 5 0 28  ফযস্থান ০50০28 

 ফযস্থান ফনরাদাতা  ফযস্থান ১টি 8 0 51  ফযস্থান ০80০51 

 ফযস্থান রফদদপুকুয  ফযস্থান ১টি 8 0 52  ফযস্থান ০80০52 

 ফযস্থান নযনাথাতা দনক্ষণ াড়া  ফযস্থান 9 0 70  ফযস্থান ০90০70 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিয) 

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

ভনিয াআরুখুন ভনিয। িনভয নযভান ১  াটা 5 0 32 ভনিয ০50০32 

ভনিয ফড় ভািাযতরা ঈিয নদদ   ভনিয 9 0 63 ভনিয ০90০63 

 

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

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

ভাদ শট ন াযপুয ফািায 3 1971 12 ভা  ০31971০12 

 

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

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

গবীয নরকূ দূগ শাপুয ঈিযাড়া মুনছুয রভম্বদযয পুকুয াদড় ১টি গবীয নরকূ 1 0 1 গন ০10০1 

গবীয নরকূ দূগ শাপুয, যভিান অরীয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 0 2 গন ০10০2 

গবীয নরকূ ভদে ফাড়ীদত দনক্ষন াড়া ১ টি গবীয নরকূ 1 0 3 গন ০10০3 

গবীয নরকূ ভাঝায াড়া, যিফ অরী ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 4 গন ০12012০4 

গবীয নরকূ ভাঝায াড়া নিরুদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 0 5 গন ০10০5 

গবীয নরকূ ভদে ফাড়ীদত াভীভ ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 6 গন ০12012০6 

গবীয নরকূ দনক্ষনাড়া প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 1 0 7 গন ০10০7 

গবীয নরকূ যাভিন্দ্রপুয  নফদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 8 গন ০22012০8 

গবীয নরকূ যাভিন্দ্রপুয রভাস্তপা এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2008 9 গন ০22008০9 

গবীয নরকূ যাভিন্দ্রপুয ভযহুভ রিয়াযম্যান এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2002 10 গন ০22002০10 

গবীয নরকূ যাভিন্দ্রপুয িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 2 2002 11 গন ০22002০11 

গবীয নরকূ যাভিন্দ্রপুয ভাোর ানিয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2005 12 গন ০22005০12 

গবীয নরকূ যাভিন্দ্রপুয ভাদ্রায় ১ টি গবীয নরকূ 2 2001 13 গন ০22001০13 

গবীয নরকূ যাভিন্দ্রপুয মুননয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2007 14 গন ০22007০14 

গবীয নরকূ যাভিন্দ্রপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 2 2002 15 গন ০22002০15 

গবীয নরকূ ৩ নং ওয়াদড শ ২ টি গবীয নরকূ অদে 3 0 16 গন ০30০16 

গবীয নরকূ ন াযপুয বািারী রভাড়দরয ফাড়ীদত 1 টি গবীয নরকূ 3 2013 17 গন ০32013০17 

গবীয নরকূ ন াযপুয িাদভ ভনিদদয াদ ১ টি গবীয নরকূ 3 2010 18 গন ০32010০18 

গবীয নরকূ ন াযপুয রারাআভান রাদদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 19 গন ০32012০19 

গবীয নরকূ ন াযপুয অব্দুর িনরর এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 20 গন ০32011০20 

গবীয নরকূ ন াযপুয ফািায ভনিদ এয াদ ১ টি গবীয নরকূ 3 2010 21 গন ০32010০21 

গবীয নরকূ ন াযপুয র াযফান অরী ভাষ্টায এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 3 2013 22 গন ০32013০22 

গবীয নরকূ ন াযপুয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 3 2010 23 গন ০32010০23 



  

াতা-16 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

গবীয নরকূ ন াযপুয ননম্ন ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 3 2010 24 গন ০32010০24 

গবীয নরকূ ন াযপুয যনভ পুয অনরভ ভাদ্রাায় ১ টি গবীয নরকূ 3 2009 25 গন ০32009০25 

গবীয নরকূ ারতা রখ াড়া ানপজুদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 4 0 26 গন ০40০26 

গবীয নরকূ যািনগয যনফঈদরয ফাড়ীদতয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 4 0 27 গন ০40০27 

গবীয নরকূ ারতা রানফ ভড়দরয ফাড়ীদত াভদন ১ টি গবীয নরকূ 4 0 28 গন ০40০28 

গবীয নরকূ ারতা াভিায ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 4 0 29 গন ০40০29 

গবীয নরকূ ারতা  াদভ নফশ্বা এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 4 2013 30 গন ০42013০30 

গবীয নরকূ রক্ষনপুয নিভ াড়া ইদগা ভয়দাদনয াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2010 31 গন ০42010০31 

গবীয নরকূ রক্ষনপুয ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2010 32 গন ০42010০32 

গবীয নরকূ ভনু রভম্বদযয রগাডাঈদনয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 4 2011 33 গন ০42011০33 

গবীয নরকূ আঈননয়ন নযলদদয নবতদয ১ টি গবীয নরকূ 5 0 36 গন ০50০36 

গবীয নরকূ রনক্ষপুয  দরনিদয়ট াআ স্কুর এয নবতদয ১ টি গবীয নরকূ 5 0 37 গন ০50০37 

গবীয নরকূ  দরানী াড়া রোদরভান এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 0 38 গন ০50০38 

গবীয নরকূ ঈিয াড়া আব্রাীভ রভাোয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 0 39 গন ০50০39 

গবীয নরকূ াভায াড়া মুনিফয এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 0 40 গন ০50০40 

গবীয নরকূ খাভায াড়া র যাভত এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 0 41 গন ০50০41 

গবীয নরকূ ধাভায াড়া রযাড অব্দুর ওাফ াদফ এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 0 42 গন ০50০42 

গবীয নরকূ খাভায াড়া রযাড রগারাভ রভাস্তপা াদফ এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 0 43 গন ০50০43 

গবীয নরকূ শুড়া, দরভান এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 6 0 44 গন ০60০44 

গবীয নরকূ শুড়া, অনায রভম্বদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 6 0 45 গন ০60০45 

গবীয নরকূ শুড়া ঈিয াড়া ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 6 0 46 গন ০60০46 

গবীয নরকূ শুড়া ঈিয াড়া িাাঙ্গীয এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 6 0 47 গন ০60০47 

গবীয নরকূ শুড়াদগা ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 6 0 48 গন ০60০48 

গবীয নরকূ শুড়াদগা রার প্রদপয স্যায এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 6 0 49 গন ০60০49 

গবীয নরকূ ফনরাদাতা দনক্ষনাড়া য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ২ টি গবীয নরকূ 8 0 50 গন ০80০50 

গবীয নরকূ রফদদ পুকুদয ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 8 0 51 গন ০80০51 

গবীয নরকূ ফনরাদাতা ঈিযাড়া ভনিদদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 8 0 52 গন ০80০52 

গবীয নরকূ ফনরাদাতা ঈিযাড়া সুরুদিয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 8 2012 53 গন ০82012০53 

গবীয নরকূ ফনরাদাতা ঈিযাড়া নুয আরাদভয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 8 0 54 গন ০80০54 

গবীয নরকূ ফনরাদাতা ঈিযাড়া নভিাদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 8 0 55 গন ০80০55 

গবীয নরকূ ফনরাদাতা দনক্ষনাড়া রতুয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 8 0 56 গন ০80০56 

গবীয নরকূ ফনরাদাতা দনক্ষনাড়া তাদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 8 0 57 গন ০80০57 

গবীয নরকূ ফড়ভািায তরা ( পূিা ভন্ডদয াভদন ) ভধ্যাড়ায় ১ টি গবীয নরকূ 9 0 60 গন ০90০60 

গবীয নরকূ ফড়ভািায তরা অ ফয অরী দপদায নিভাড়ায় ১ টি গবীয নরকূ 9 0 61 গন ০90০61 

গবীয নরকূ ফড়ভািায তরা অব্দুর ারাভ রভম্বদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 0 62 গন ০90০62 

গবীয নরকূ নযনাথদাতা িায যাস্তায রভাড় দিত অরীয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 0 63 গন ০90০63 

গবীয নরকূ নযনাথ য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 9 0 64 গন ০90০64 

 

 

 



  

াতা-17 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: স্যাননটাযী ল্যানিন/টয়দরট 

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

স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ নং ওয়াদড শ ৫০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 4 0 35 দর ০40০35 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফনরাদাতা গ্রাদভ ২৭০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 8 0 58 দর ০80০58 

স্যাননটাযী ল্যানিন রফদদপুকুয গ্রাদভ ১৩০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 8 0 59 দর ০80০59 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: রি প্র ল্প 

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

রি ৪ নং ওয়াদড শ ১৩০ টি রি রভনন অদে 4 0 34 রপ্র ০40০34 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ভাটিয যাস্তা 

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

ভাটিয যাস্তা গ্রাদভয নবতয যাস্তা 1 0 3 রাযাদফয রভাড় রগারাভ ভাস্টায ফানড় ভাযা ০10০3 

ভাটিয যাস্তা  যাদম্পয যাস্তা 1 0 4 িাযাতরা পুকুয া া যাস্তা ভাযা ০10০4 

ভাটিয যাস্তা ফরনপল্ড রযাড 1 0 5 নরং রভাড় রতাপায ফানড় ভাযা ০10০5 

ভাটিয যাস্তা স্কুর রযাড 1 0 6 ফটতরা ফাাদ্যযপুয প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাযা ০10০6 

ভাটিয যাস্তা দূফ শদরয যাস্তা 1 0 7 ভনিফয পন য ফানড় দূফ শদরয  ািা ভাযা ০10০7 

ভাটিয যাস্তা রফাড শায রযাড 1 0 8 ভনিদ ফানড় ভনছুদযয ফাতরা ভাযা ০10০8 

ভাটিয যাস্তা  দভ নফর যাস্তা 1 0 9 মুনছুদযয পুকুদযয  ািা  দভ নফর ভাযা ০10০9 

ভাটিয যাস্তা  চু নফদরয রযাড  ািা 1 0 10  চু নফদরয রফাড শায ভাযা ০10০10 

ভাটিয যাস্তা ভনন গাো তরা রযাড 1 0 11 নিয়ায রদা ান আদটয নরং ভাযা ০10০11 

ভাটিয যাস্তা নলুয ফানড়য যাস্তা 2 0 15 নলুয ফানড় অর অযাপ এয ফানড় ভাযা ০20০15 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 2 0 16 াচুয ফানড় নলুয ফানড় ভাযা ০20০16 

ভাটিয যাস্তা ভাঝাড়ায যাস্তা 2 0 17 ভাঝাড়া অভতরায রভাড় ভাযা ০20০17 

ভাটিয যাস্তা পূফ শভাঠ যাস্তা 2 0 18 রনতদপয ফানড় িয়নার এয ফানড় ভাযা ০20০18 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 2 0 19 িয়নার এয ফানড় পূফ শাড়া ভাযা ০20০19 

ভাটিয যাস্তা রিয়াযম্যান এয ফানড়য যাস্তা 2 0 20 নলুয ফানড় রিয়াযম্যান ফানড় ভাযা ০20০20 

ভাটিয যাস্তা ঠাকুয ফানড়য যাস্তা 3 0 24 নয াজুর এয ফানড় ঠাকুয ফানড় ভাযা ০30০24 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 3 0 25 ফড় যাস্তা ভাঠ ভাযা ০30০25 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা দনক্ষন 3 0 26 অরী  দয এয ফানড়  ভদরয ফানড় ভাযা ০30০26 

ভাটিয যাস্তা খারাাড়া যাস্তা 3 0 27 ফািাদযয রভাড় খারাড়া ভাযা ০30০27 

ভাটিয যাস্তা ভধ্যাড়া যাস্তা 3 0 28 ফটতরা ভাঝাড়া ভাযা ০30০28 

ভাটিয যাস্তা অভতরা যাস্তা 3 0 29 ভধ্যাড়া অভতরা ভাযা ০30০29 

ভাটিয যাস্তা  যাদম্পয যাস্তা 3 0 30 ফাতরা  যাম্প ভাযা ০30০30 

ভাটিয যাস্তা নিভ যাস্তা 3 0 31 ফটগাে অভতরা রভাড় ভাযা ০30০31 

ভাটিয যাস্তা ফাজ্জাদরয যাস্তা 3 0 32 ফাজ্জাদরয রভাড় অভতরা রভাড় ভাযা ০30০32 

ভাটিয যাস্তা নদী থ 3 0 33 কুরতরা নদী ভাযা ০30০33 

ভাটিয যাস্তা ীভানায যাস্তা 3 0 34 কুরতরা ীভানা ভাযা ০30০34 

ভাটিয যাস্তা অভতরায রযাড 3 0 35 অভতরায রযাড পযা ায রভাড় ভাযা ০30০35 

ভাটিয যাস্তা ভাদ্রাা রযাড 3 0 36 পযা ায রভাড় আদ্যয ফানড় ভাযা ০30০36 



  

াতা-18 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 3 0 37 ফািাদযয ফটগাে ভাঠ ভাযা ০30০37 

ভাটিয যাস্তা যািনগয  ািা যাস্তা 4 0 41 ইদগা রভাড় যািনগয িদফায রফতনা নদী ব্রীি ভাযা ০40০41 

ভাটিয যাস্তা যািনগয ভনিদ যাস্তা 4 0 42 যািনগয ভনিদ পূফ শ নদ  রখ াড়া ভাযা ০40০42 

ভাটিয যাস্তা ভাযাি রভাড় 4 0 43 ানি  াদভ ভনিদ কৃষ্ণপুয ব্রীি ঈিদয ভাযা ০40০43 

ভাটিয যাস্তা তরয নফর রযাড 4 0 44 ভাযাি রভাড় দনক্ষন ভাযাি রভাড় ভাযা ০40০44 

ভাটিয যাস্তা অনি রাতা রযাড 4 0 45 িাতার া া যাস্তায রভাড় তরয ব্রীি ভাযা ০40০45 

ভাটিয যাস্তা নভিানুদযয িাতার রযাড 4 0 46 নভিানুদযয িাতার দনক্ষদনয ফায খার ভাযা ০40০46 

ভাটিয যাস্তা রম্যরপুয  দরানীাড়া রযাড 4 0 47 অব্দুদরয পুকুয  দরানী াড়া দয় ফািায ভাযা ০40০47 

ভাটিয যাস্তা যাভিন্দ্রপুয রযাড 4 0 48 নফর রভাড় যাভিন্দ্রপুয গ্রাভ ভাযা ০40০48 

ভাটিয যাস্তা  দরানী রযাড 5 0 52  দরানী রযাড রফতনা নদী ভাযা ০50০52 

ভাটিয যাস্তা রফতনা নদী রযাড 5 0 53 াাবুদ্দীন এয ফানড় রফতনা ভাযা ০50০53 

ভাটিয যাস্তা কুভায ফানড় রযাড 5 0 54 কুভায ফানড় রভআন রযাড েদরভান এয ফানড় ভাযা ০50০54 

ভাটিয যাস্তা পূফ শ াড়া পুকুয রযাড 5 0 55 ফি পুকুয রল ভাঠ ভাযা ০50০55 

ভাটিয যাস্তা াওড় রযাড 5 0 56 রভআন রযাড রানানডয়া ভাযা ০50০56 

ভাটিয যাস্তা শুড়া  ািা যাস্তা 6 0 58 কৃষ্ণচুড়া রভাড় পিলু মুনক্তদমািা ফানড় ভাযা ০60০58 

ভাটিয যাস্তা শুড়াদগা ভাটিয যাস্তা 6 0 59 স্কুর শুড়া রাদন রভম্বদযয ফানড় ভাযা ০60০59 

ভাটিয যাস্তা গািী াড়া  ািা যাস্তা 6 0 60 গািী াড়া রভাড় শুনডয াড়া ভাযা ০60০60 

ভাটিয যাস্তা শুড়া যাস্তা 6 0 61 খাদরদ য ফানড় অক্কাে মুনীয ফানড় ভাযা ০60০61 

ভাটিয যাস্তা স্কুর যাস্তা 7 1970 68 অভদদয ফানড় ারুআ খুন প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাযা ০71970০68 

ভাটিয যাস্তা  দরানী যাস্তা 7 0 69 নযাি দপাদায রভাড়  দরানী রভাড় ভাযা ০70০69 

ভাটিয যাস্তা নফদযন ফাবুয যাস্তা 7 0 70  দরানীয যাস্তা নফদযন ফাবুয রভাড় ভাযা ০70০70 

ভাটিয যাস্তা বায়া ননিাভপুয 7 0 71  দরানীয রভাড় মৃত খনরদরয ফানড় ভাযা ০70০71 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 7 0 72 িনাফ অরীয রভাড় ভনতন ভাওরানায ফানড়য নেন ভাযা ০70০72 

ভাটিয যাস্তা ভাটিয যাস্তা 7 0 73 ভাওরা ফদক্সয রভাড় ারাদভয ফানড় ভাযা ০70০73 

ভাটিয যাস্তা ভাটিয যাস্তা 7 0 74 ব্রীি ভািাভাযা রযাড ভাযা ০70০74 

ভাটিয যাস্তা ভাটিয যাস্তা 7 0 75 ভািাভাযা রভাড় অদিার রাতায রভাড় ভাযা ০70০75 

ভাটিয যাস্তা ভাটিয যাস্তা 7 0 76 মুনসুদযয ফানড় নযাজুদরয ফানড় ভাযা ০70০76 

ভাটিয যাস্তা ভাটিয যাস্তা 7 0 77 নযাদিয ফানড় তাদরদফয ফানড় ভাযা ০70০77 

ভাটিয যাস্তা ভাটিয যাস্তা 7 0 78  াভার ভাষ্টাদযয ফানড় ভািাভাযা রযাড ভাযা ০70০78 

ভাটিয যাস্তা ভাটিয যাস্তা 7 0 79 অভতরা নফর যাস্তা ভাযা ০70০79 

ভাটিয যাস্তা ফাাদ্যযপুয রযাড 8 0 84 ফাাদ্যয পুয রফদদপুকুয প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাযা ০80০84 

ভাটিয যাস্তা যাভিন্দ্রপুয রযাড 8 0 85 রফদদপুকুয িাভতরা রভাড় াআ এয ফানড় ভাযা ০80০85 

ভাটিয যাস্তা অদিারদাতা রযাড 8 0 86 
রফদদপুকুয য াযী প্রাথনভ 

নফদ্যারয় 
অদিারদাতায মুখ ভাযা ০80০86 

ভাটিয যাস্তা রফদদপুকুয রযাড 8 0 87 রফদদপুকুয দ্যরাদরয ফানড় ফনরাদাতা াাদনয ফানড় ভাযা ০80০87 

ভাটিয যাস্তা নাবাযন রযাড 8 0 88 নগয়া ঈনদ্দদনয নরং এয মুখ যভতপুয ব্রীি ভাযা ০80০88 

ভাটিয যাস্তা ভনিদ রযাড 8 0 89 ভনিদ যাআে নভর ভাযা ০80০89 

ভাটিয যাস্তা ফড় পুকুয যাস্তা 8 0 90 ভনিদদয াভদন ফড় পুকুয ভাযা ০80০90 

ভাটিয যাস্তা নদনঈনদ্দদনয রদা ান যাস্তা 8 0 91 নদনঈনদ্দদনয রদা ান ফড় পুকুয াভদন ভাযা ০80০91 

ভাটিয যাস্তা খনরদরয রদা াদনয রযাড 8 0 92 খনরদরয রদা ান নরং এয মুখ ভাযা ০80০92 



  

াতা-19 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভাটিয যাস্তা রড স্যাদযয যাস্তা 8 0 93 রেন ভনতয ফানড় রড স্যাদযয ফানড় ভাযা ০80০93 

ভাটিয যাস্তা আাদ য রদা ান রযাড 8 0 94 আাদ য রদা ান যভাদনয ফানড় ভাযা ০80০94 

ভাটিয যাস্তা টিদর াড়ায যাস্তা 8 0 95 যভাদনয ফানড় যভতপুয ভাযা ০80০95 

ভাটিয যাস্তা ফনরাদাতা  ফাাদ্যযপুয রযাড 8 0 96 আদটয নরং ফাাদ্যযপুয রযাড ভাযা ০80০96 

ভাটিয যাস্তা তারানয রযাড 8 0 97 ফনঃ নিভ  ফয স্থান তারানয ভাযা ০80০97 

ভাটিয যাস্তা টিদর াড়ায যাস্তা 8 0 98     ভাযা ০80০98 

ভাটিয যাস্তা টিদর াড়ায যাস্তা 8 0 99     ভাযা ০80০99 

ভাটিয যাস্তা টিদর াড়ায যাস্তা 8 0 100     ভাযা ০80০100 

ভাটিয যাস্তা নযনাথদাতা রযাড 9 0 102 ফারী রখারা রফদরাদাতা ভাযা ০90০102 

ভাটিয যাস্তা নিভ াড়া রযাড 9 0 103  াদভ এয ফানড়  নফদযয ফানড় ভাযা ০90০103 

ভাটিয যাস্তা নিভ াড়া ভনিদ রযাড 9 0 104 িায যাস্তা রভাড় াািাদনয ফানড় ভাযা ০90০104 

ভাটিয যাস্তা নযনাথদাতা ঈিয াড়া রযাড 9 0 105 দিত অরীয ফানড়  াদদভয ফানড় ভাযা ০90০105 

ভাটিয যাস্তা বাগাড় রযাড ফড় ভািায তরা 9 0 106 রভআন রযাড মুো ফানড় ভাযা ০90০106 

ভাটিয যাস্তা ফড় ভািায তরা নিভ রযাড 9 0 107 ারাদভয ফানড় সুরুদিয ফানড় ভাযা ০90০107 

ভাটিয যাস্তা ফড় ভািায তরা ভনিয রযাড 9 0 108 রনযং রফাল্ড যাস্তা ভনিয ভাযা ০90০108 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: া া আদটয নরং যাস্তা 

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

আদটয নরং যাস্তা নরং রযাড 1 0 1 নদদযয রভাড় রগারাভ ভাস্টায ফানড় াআ ০10০1 

আদটয নরং যাস্তা ভাদঝয যাস্তা 2 2005 12 লুৎপদযয রভাড় অভতরায রভাড় াআ ০22005০12 

আদটয নরং যাস্তা ফািায যাস্তা 3 2008 22     াআ ০32008০22 

আদটয নরং যাস্তা শুড়াদগা া া যাস্তা 6 0 57 শুড়া রখা শুড়াদগাদয রভাড় াআ ০60০57 

আদটয নরং যাস্তা নাবাযন রযাড 8 0 80 ারুআ খুন গ্রাদভয মুখ ফনরাদাতা নগয়া ঈনদ্দদনয ফানড় াআ ০80০80 

আদটয নরং যাস্তা ভনিদ রযাড 8 0 81 নানদফয ফানড় ভনিদদয াভদন াআ ০80০81 

আদটয নরং যাস্তা গনর রযাড 8 0 82 ফনঃ ঈিযাড়া াযানরয ফানড় ভাঠ াআ ০80০82 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: রনযং রফাল্ড 

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

রনযং রফাল্ড যাস্তা ব্রীি রযাড 7 0 64 ারুআ খুন স্কুর রভাড় অবু তাদরদফয ফানড় াদনফ ০70০64 

রনযং রফাল্ড যাস্তা রনযং রফাল্ড 7 0 65 ারুআ খুন স্কুর রভাড় ভািাভাযা রভাড় াদনফ ০70০65 

রনযং রফাল্ড যাস্তা রনযং রফাল্ড 7 0 66 ভািাভাযা রযাড ব্রীি াদনফ ০70০66 

রনযং রফাল্ড যাস্তা নফর রযাড 7 0 67 ভািাভাযা রভাড় নুয আরাদভয ফানড় াদনফ ০70০67 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ফড় ভািায তরা রযাড 9 0 101 ৩ যাস্তায রভাড়  (৫৩৮৮.০৮) ফিলুয ফানড়  (৫৩৮৯.০৮) াদনফ ০90০101 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: া া নি যাস্তা 

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

া া যাস্তা ফাাদ্যয পুয রযাড 1 0 2 রোযাদফয রভাড় ফাাদ্যযপুয ফািায ানি ০10০2 

া া যাস্তা লুৎপদযয রভাদড়য যাস্তা 2 2005 13 িাতার লুৎপদযয রভাড় ানি ০22005০13 

া া যাস্তা মুনক্তদমািা যাস্তা 2 2013 14 লুৎপদযয রভাড় নপয ফানড় ানি ০22013০14 

া া যাস্তা পূফ শাড়ায যাস্তা 3 2002 23     ানি ০32002০23 



  

াতা-20 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

া া যাস্তা ারতা া া যাস্তা 4 0 39 ন াযপুয ারতা ইদগা ানি ০40০39 

া া যাস্তা িাতার রযাড 4 2013 40 রক্ষনপুয িাতার তরয নফর ানি ০42013০40 

া া যাস্তা রগাড়াড়া রযাড 5 0 49  দরানন রযাড রগাড় াড়া ানি ০50০49 

া া যাস্তা ঈিয াড়া যাস্তা 5 0 50 ফািায ঈিয াড়া ানি ০50০50 

া া যাস্তা খাভায াড়া রযাড 5 0 51 রক্ষনপুয ফািায াআরু খুী ানি ০50০51 

া া যাস্তা ননিাযপুয ফািায যাস্তা 7 0 62 ননিাভপুয ফািায অভদদয ফানড় ানি ০70০62 

া া যাস্তা ফাআরা রাতা রযাড 7 0 63 নুয আরাদভয ফানড় ফাআরা রাতা ড়  ানি ০70০63 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ব্রীি /  ারবাট শ ও ন্যান্য 

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

 ারবাট শ ৩ নং ওয়াদড শ ১২ টি  ারবাট শ অদে 3 0 21  াবা ০30০21 

 ারবাট শ ৪ নং ওয়াদড শ ১৪০ টি  ারবাট শ অদে 4 0 38  াবা ০40০38 

ব্রীি ফনরাদাতা ব্রীি ২টী 8 0 83 ব্রীি ০80০83 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-21 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-22 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: বফন 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড শ 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ শদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1 ইদগা দযগা যীপ  1 0            

2 ১নং ওয়াদড শ  ফযস্থান ১টি 1 0            

3 দূগ শাপুয নমুনা প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 1 2013            

4 ভনিদ দযগা যীপ 1 2013            

5 যাভিন্দ্রপুয এনতভ খানা 2 1998  য ায         

6 যাভিন্দ্রপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ৩ টি, রুভ ৭ টি 2 1941  য ায 2002        

7 যনভপুয ভাদ্রাা। বফন ৩ টি, রুভ ১৩ টি 2 1942  স্থানীয় িনগণ এফং 

য ায 

2010 ৮০০০       

8 যাভিন্দ্রপুয িাদভ ভনিদ ভাঝাড়া 2 1940  স্থানীয় িনগণ এফং 

য ায 

2010        

9 যাভিন্দ্রপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 2 2000            

10 যনভপুয এনতভখানা 3 0  স্থানীয় িনগণ এফং 

য ায 

        

11 ন াযপুয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ১ টি নফনল্ডং, ১ টি টিনদড, রুভ ৬ টি 3 1968  য ায 2009        

12 ন াযপুয ফািায 3 1971            

13 ন াযপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ২টি, রুভ ৫ টি 3 0  স্থানীয় িনগণ         

14 ন াযপুয যনভপুয অনরভ ভাদ্রাা। ২ টি নফনল্ডং ও ১ টি টিনদড বফন। 

রুভ ১০ টি 

3 1952  য ায         

15 ন াযপুয মৃধাাড়া ওয়ানক্তও ভাদ্রাা 3 2002  স্থানীয় িনগণ         

16 ন াযপুয এদনাযাড়া ভাদ্রাা 3 2013  স্থানীয় িনগণ         

17 অনরভ ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ 3 0  স্থানীয় িনগণ এফং 

য ায 

        

18 মুক্তাদা িাদভ ভনিদ 3 0  স্থানীয় িনগণ এফং 

য ায 

        

19 ন াযপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 3 0  স্থানীয় িনগণ এফং 

য ায 

        

20 ন াযপুয ফািায িাদভ ভনিদ, ভাদ্রাা 3 0  স্থানীয় িনগণ এফং 

য ায 

        

21 ারতা ইদগা ভয়দান 4 0  স্থানীয় িনগণ         

22 রক্ষনপুয নিভ াড়া ইদগা ভয়দান 4 0  স্থানীয় িনগণ         

23 রক্ষনপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 4 0  স্থানীয় িনগণ         

24 ানি  াদভ অরী ভনিদ 4 2009  স্থানীয় িনগণ         

25 ারতা িাদভ ভনিদ 4 0  স্থানীয় িনগণ         

26 যািনগয িাদভ ভনিদ 4 2012  কুদয়ত ংস্থা         

27 ারতা রখ াড়া িাদভ ভনিদ 4 2012  কুদয়ত ংস্থা         

28  দরানীাড়া  ফযস্থান। ৫  াঠা িনভয ঈয 5 0            

29 রক্ষনপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। নতুন বফন ৩টি, রুভ ১২ টি। িনভয 

নযভান ১ নফঘা 

5 1996  য ায         



  

াতা-23 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড শ 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ শদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

30 রক্ষনপুয  দরনিদয়ট াআস্কুর। ২ তরা বফন ১ টি ও টিনদড বফন ২টি। 

িনভয নযভান ১১ নফঘা 

5 0            

31 খাভায াড়া দানখর ভাদ্রাা। বফন ১টি 5 0    2013        

32 াআরুখুন ভনিয। িনভয নযভান ১  াটা  5 0            

33 রভআন রযাড ফািায ভনিদ 5 0            

34  দরানী াড়া িাদভ ভনিদ 5 0            

35 খাভায াড়া িাদভ ভনিদ 5 0            

36 শুড়া রভদটাাড়া ইদগা ভয়দান 6 0  স্থানীয় িনগণ         

37 শুড়া রগা ইদগা ভয়দান 6 0  স্থানীয় িনগণ         

38 শুড়া রগা ইদগা ভয়দান 6 0  স্থানীয় িনগণ         

39 শুড়া রগা গািী াড়া ইদগা ভয়দান 6 0  স্থানীয় িনগণ         

40 শুড়াদগা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয় 6 0  য ায         

41 শুড়া অর ানদ িাদভ ভনিদ 6 1997  রৌনদ ংস্থা         

42 শুড়া ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 6 0  স্থানীয় িনগণ         

43 শুড়াদগা িাদভ ভনিদ 6 0  স্থানীয় িনগণ         

44 শুড়াদগা গািী াড়া িাদভ ভনিদ 6 0  স্থানীয় িনগণ         

45 ারুআ খুন ইদগা 7 0  স্থানীয় িনগণ         

46 ারুআ খুন য াযী প্রথনভ  নফ যারয় 7 0  য ায         

47 ারুআ খুন িাদভ ভনিদ 7 0  স্থানীয় িনগণ         

48 ারুআ খুন স্কুর াড়া িাদভ ভনিদ 7 0  স্থানীয় িনগণ         

49 ফনরাদাতা ফড়পুকুয ইদগা  8 2013            

50 রফদদপুকুয ইদগা 8 0            

51 ফনরাদাতা  ফযস্থান ১টি 8 0            

52 রফদদপুকুয  ফযস্থান ১টি 8 0            

53 রফদদপুকুয প্রাথনভ  নফদ্যারয়  নভঈননটি 8 0            

54 ফনরাদাতা য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 8 0            

55 ফনরাদাতা ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ। ২ তরা বফন 8 0            

56 ফনরাদাতা দনক্ষনাড়া িাদভ ভনিদ 8 0            

57 রফদদপুকুয িাদভ ভনিদ 8 0            

58 ফড় ভািাযতরা প্রাথনভ  নফদ্যারয় এয াদথ ইদগাহ্ 9 0            

59 নযনাথদাতা প্রাথনভ  নফদ্যারয় এয াদথ ইদগাহ্ 9 0            

60 ফড় ভািাযতরা পূফ শাড়া প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৮ টি। িনভয 

নযভান ১৬  াঠা 

9 1988  য ায         

61 নযনাথপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি 9 0  য ায এফং এর 

নি আ নড 

২০০৮/২০০৯  এর নি আ নড     

62 ফুয ান ভাদ্রাা ও এনতভখানা,  নযনাথদাতা িাযযাস্তা  ২০০ ফুট ঈিদয 

দক্ষত অরীয ফাড়ী 

9 0            

63 ফড় ভািাযতরা ঈিয নদদ   ভনিয  9 0            

64 ফড় ভািায তরা িাদভ ভনিদ পূফ শ াড়া 9 0            



  

াতা-24 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড শ 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ শদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

65 ফড় ভািায তরা িাদভ ভনিদ ভধ্য াড়া 9 0            

66 নিভ াড়া িাদভ ভনিদ  ন্নান াড়া 9 0            

67 নযনাথাতা িাদভ ভনিদ  দনক্ষণ াড়া 9 0            

68 নযনাথাতা িাদভ ভনিদ ঈিয াড়া 9 0            

69  দরানী াড়া  িাদভ ভনিদ 9 0            

70 নযনাথাতা দনক্ষণ াড়া  ফযস্থান 9 0            

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: অফাফত্র 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড শ 

ক্রয়/ 

প্রানিয ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ শদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1 অরভাযী ষ্টীদরয 0 0  এনয়া অদ শনন  

রনটওয়া শ 

          

2 অরভাযী ষ্টীদরয 0 0 10000             

3 অরভাযী ষ্টীদরয 0 0 10000             

4 অরভাযী ষ্টীদরয 0 0 10000             

5 অরভাযী ষ্টীদরয 0 0 10000             

6 অরভাযী ষ্টীদরয 0 0              

7 অরভাযী ষ্টীদরয 0 0              

8 অরভাযী  াদঠয 0 0              

9 অরভাযী  াদঠয 0 0              

10  যানফদনট ষ্টীদরয 0 0              

11  যানফদনট ষ্টীদরয 0 0              

12  যাদভযা SAMSUNG 18600 0 2011 18000 এর নি আ নড           

13  নম্পঈটায SMART-750  0 0  এর নি আ নড           

14  নম্পঈটায (  ী রফাড শ ) 0 0  এর নি আ নড           

15  নম্পঈটায (ভননটয) LENOVO  0 0  এর নি আ নড           

16  নম্পঈটায ( ভাঈে ) 0 0  এর নি আ নড           

17 ল্যাট SAMSUNG R-439 0 2011 50000 এর নি এ ন           

18 ল্যাট COMPAC-420 0 2011 40000 য ায           

19 ল্যাট DELL CORE I-3 0 2011 40000 য ায           

20 ভদডভ GP HUAWEI 0 2011 2800 এর নি এ ন           

21  াদঠয ারঙ্ক 0 0 19160 য ায           

22 রিয়ায (নযফরনফং) 0 2011 5000 এর নি এ ন           

23 রিয়ায (নযফরনফং) 0 0 5000             

24 রোট রিয়ায ( নম্পঈটায রিয়ায ) 0 0              

25 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

26 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

27 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              



  

াতা-25 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড শ 

ক্রয়/ 

প্রানিয ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ শদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

28 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

29 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

30 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

31 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

32 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

33 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

34 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

35 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

36 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

37 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

38 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

39 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

40 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

41 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

42 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

43 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

44 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

45 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

46 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

47 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

48 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

49 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

50 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

51 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

52 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

53 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

54 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

55 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

56 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

57 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

58 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

59 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

60 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

61 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

62 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

63 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

64 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

65 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

66 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              



  

াতা-26 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড শ 

ক্রয়/ 

প্রানিয ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ শদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

67 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

68 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

69 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

70 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

71 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

72 াতরনফীন ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

73 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

74 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

75 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

76 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

77 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

78 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

79 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

80 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

81 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

82 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

83 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

84 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

85 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

86 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

87 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

88 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

89 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

90 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

91 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

92 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

93 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

94 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

95 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

96 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

97 াতরওয়ারা ষ্টীদরয রিয়ায 0 0              

98 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

99 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

100 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

101 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

102 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

103 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

104 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

105 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              



  

াতা-27 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড শ 

ক্রয়/ 

প্রানিয ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ শদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

106 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

107 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

108 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

109 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

110 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

111 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

112 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

113 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

114 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

115 াতরনফীন  াদঠয রিয়ায  0 0              

116 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

117 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

118 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

119 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

120 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

121 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

122 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

123 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

124 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

125 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

126 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

127 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

128 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

129 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

130 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

131 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

132 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

133 াতরওয়ারা  াদঠয রিয়ায  0 0 1667             

134 ২ নং রক্ষণপুয আঈননয়ন নযলদ । িনভয নযভান ৮০ তাং।  0 0 120000

0 

নুদান           

135 রটনফর াযদটক্স  0 0              

136 রটনফর াযদটক্স  0 0              

137 রটনফর (  নপাদযন্স )  0 0              

138 রটনফর (  নপাদযন্স )  0 0              

139 রটনফর ( ষ্টীদরয ায়া ও  াদঠয রফাড শ)  0 0              

140 রটনফর ( ষ্টীদরয ায়া ও  াদঠয রফাড শ)  0 0              

141 রটনফর ( াদঠয)  0 0              

142 রটনফর ( াদঠয)  0 0              

143 রটনফর ( াদঠয)  0 0              



  

াতা-28 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড শ 

ক্রয়/ 

প্রানিয ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ শদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

144 রটনফর ( াদঠয)  0 0              

145 রটনফর ( াদঠয)  0 0              

146  া ননযি 0 0              

147  নম্পঈটায  নপ্রন্টায  SAMSUNG-1666 ররিায 0 2011 10000             

148  নম্পঈটায  নপ্রন্টায  EPSON-T13  0 2011 10000             

149  নম্পঈটায  নপ্রন্টায  HP ররিায LASER JET-P2015 0 2011 10000             

150 ভানল্টনভনডয়া প্রদিক্টয VIVITEK D-508 0 2011 56500 এর নি এ ন           

151 প্রদিক্টয স্ক্রীন 0 2011 1500 এর নি এ ন           

152 ননরং পযান  0 0  এর নি আ নড           

153 ননরং পযান  0 0 2500 এর নি আ নড           

154 ননরং পযান  0 0 2500 এর নি আ নড           

155 ননরং পযান  0 0 2500 এর নি আ নড           

156 ননরং পযান  0 0 2500 এর নি আ নড           

157 ননরং পযান  0 0 2500 এর নি আ নড           

158 ননরং পযান  0 0 2500 এর নি আ নড           

159 ননরং পযান  0 0 2500 এর নি আ নড           

160 ননরং পযান  0 0 2500 এর নি আ নড           

161 ননরং পযান  0 0 2500 এর নি আ নড           

162 ননরং পযান  0 0 2500 এর নি আ নড           

163 ননরং পযান  0 0 2500 এর নি আ নড           

164 ননরং পযান  0 0 2500 এর নি আ নড           

165 ননরং পযান  0 0 2500 এর নি আ নড           

166 ননরং পযান  0 0 2500 এর নি আ নড           

167 ননরং পযান  0 0 2500 এর নি আ নড           

168 পদটা ন রভনন RICOH MP 1900 0 2011 102000 এর নি এ ন           

169 নিি 0 0              

170 ফাআাআদ র  0 2008 5000 এর নি এ ন           

171 ফাআাআদ র  0 0 5000             

172 রনাটি রফাড শ (রোট)  0 0 750             

173 ররদভদনটিং রভনন 0 2011 5000 এর নি এ ন           

174 স্ক্যানায ১টি MIC ROTEK SCANMAKER-3880 0 2011 15000 এর নি এ ন           

175 ভাআ  রট 0 2011 1500 এর নি এ ন           

176 ররপ  াদঠয  0 0              

177 ররপ  াদঠয  0 0              

178 ররপ  াদঠয  0 0              

179 ররপ  াদঠয  0 0              

 

 



  

াতা-29 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ :  নরকূ 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড শ 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ শদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1 দূগ শাপুয ঈিযাড়া মুনছুয রভম্বদযয পুকুয াদড় ১টি গবীয নরকূ 1 0              

2 দূগ শাপুয, যভিান অরীয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 0              

3 ভদে ফাড়ীদত দনক্ষন াড়া ১ টি গবীয নরকূ 1 0              

4 ভাঝায াড়া, যিফ অরী ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012              

5 ভাঝায াড়া নিরুদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 0              

6 ভদে ফাড়ীদত াভীভ ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012              

7 দনক্ষনাড়া প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 1 0              

8 যাভিন্দ্রপুয  নফদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012  য ায           

9 যাভিন্দ্রপুয রভাস্তপা এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2008  ব্যনক্তগত           

10 যাভিন্দ্রপুয ভযহুভ রিয়াযম্যান এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2002  য ায           

11 যাভিন্দ্রপুয িাদভ ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 2 2002  য ায           

12 যাভিন্দ্রপুয ভাোর ানিয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2005  য ায           

13 যাভিন্দ্রপুয ভাদ্রায় ১ টি গবীয নরকূ 2 2001  য ায           

14 যাভিন্দ্রপুয মুননয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2007  ব্যনক্তগত           

15 যাভিন্দ্রপুয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 2 2002  য ায           

16 ৩ নং ওয়াদড শ ২ টি গবীয নরকূ অদে  3 0              

17 ন াযপুয বািারী রভাড়দরয ফাড়ীদত 1 টি গবীয নরকূ 3 2013  য ায           

18 ন াযপুয িাদভ ভনিদদয াদ ১ টি গবীয নরকূ 3 2010  য ায           

19 ন াযপুয রারাআভান রাদদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012  য ায           

20 ন াযপুয অব্দুর িনরর এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011  য ায           

21 ন াযপুয ফািায ভনিদ এয াদ ১ টি গবীয নরকূ 3 2010  য ায           

22 ন াযপুয র াযফান অরী ভাষ্টায এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 3 2013  য ায           

23 ন াযপুয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 3 2010  য ায           

24 ন াযপুয ননম্ন ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 3 2010  য ায           

25 ন াযপুয যনভ পুয অনরভ ভাদ্রাায় ১ টি গবীয নরকূ 3 2009  য ায           

26 ারতা রখ াড়া ানপজুদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 4 0              

27 যািনগয যনফঈদরয ফাড়ীদতয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 4 0              

28 ারতা রানফ ভড়দরয ফাড়ীদত াভদন ১ টি গবীয নরকূ 4 0              

29 ারতা াভিায ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 4 0              

30 ারতা  াদভ নফশ্বা এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 4 2013  আঈ ন           

31 রক্ষনপুয নিভ াড়া ইদগা ভয়দাদনয াদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2010  আঈ ন           

32 রক্ষনপুয ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 4 2010  ব্র্যা            

33 ভনু রভম্বদযয রগাডাঈদনয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 4 2011  আঈ ন           

34 ৪ নং ওয়াদড শ ১৩০ টি রি রভনন অদে 4 0              

35 ৪ নং ওয়াদড শ ৫০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  4 0              

36 আঈননয়ন নযলদদয নবতদয ১ টি গবীয নরকূ 5 0              

37 রনক্ষপুয  দরনিদয়ট াআ স্কুর এয নবতদয ১ টি গবীয নরকূ 5 0              

38  দরানী াড়া রোদরভান এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 0              



  

াতা-30 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড শ 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ শদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ শয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

39 ঈিয াড়া আব্রাীভ রভাোয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 0              

40 াভায াড়া মুনিফয এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 0              

41 খাভায াড়া র যাভত এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 0              

42 ধাভায াড়া রযাড অব্দুর ওাফ াদফ এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 0              

43 খাভায াড়া রযাড রগারাভ রভাস্তপা াদফ এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 0              

44 শুড়া, দরভান এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 6 0  রিয়াযম্যান           

45 শুড়া, অনায রভম্বদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 6 0  ব্যনক্তগত           

46 শুড়া ঈিয াড়া ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 6 0  ব্যনক্তগত           

47 শুড়া ঈিয াড়া িাাঙ্গীয এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 6 0  ব্যনক্তগত           

48 শুড়াদগা ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 6 0  ব্যনক্তগত           

49 শুড়াদগা রার প্রদপয স্যায এয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 6 0  ব্যনক্তগত           

50 ফনরাদাতা দনক্ষনাড়া য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ২ টি গবীয নরকূ 8 0              

51 রফদদ পুকুদয ভনিদদ ১ টি গবীয নরকূ 8 0              

52 ফনরাদাতা ঈিযাড়া ভনিদদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 8 0              

53 ফনরাদাতা ঈিযাড়া সুরুদিয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 8 2012              

54 ফনরাদাতা ঈিযাড়া নুয আরাদভয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 8 0              

55 ফনরাদাতা ঈিযাড়া নভিাদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 8 0              

56 ফনরাদাতা দনক্ষনাড়া রতুয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 8 0              

57 ফনরাদাতা দনক্ষনাড়া তাদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 8 0              

58 ফনরাদাতা গ্রাদভ ২৭০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে  8 0              

59 রফদদপুকুয গ্রাদভ ১৩০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে 8 0              

60 ফড়ভািায তরা ( পূিা ভন্ডদয াভদন ) ভধ্যাড়ায় ১ টি গবীয নরকূ 9 0  য ায           

61 ফড়ভািায তরা অ ফয অরী দপদায নিভাড়ায় ১ টি গবীয নরকূ 9 0  য ায           

62 ফড়ভািায তরা অব্দুর ারাভ রভম্বদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 0  য ায           

63 নযনাথদাতা িায যাস্তায রভাড় দিত অরীয ফাড়ীদত ১ টি গবীয 

নরকূ 

9 0  য ায           

64 নযনাথ য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ 9 0  য ায           

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-31 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ :  যাস্তা 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড শ 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ শয ফ শদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ শয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ শয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

1 নরং রযাড 1 0     নদদযয রভাড় রগারাভ ভাস্টায ফানড় ০.৮ ন নভ             

2 ফাাদ্যয পুয রযাড 1 0     রোযাদফয রভাড় ফাাদ্যযপুয ফািায ২ ন নভ             

3 গ্রাদভয নবতয যাস্তা 1 0     রাযাদফয রভাড় রগারাভ ভাস্টায ফানড় ৩ ন নভ             

4  যাদম্পয যাস্তা 1 0     িাযাতরা পুকুয  া া যাস্তা  ০.৫ ন নভ             

5 ফরনপল্ড রযাড 1 0     নরং রভাড় রতাপায ফানড় ০.৫ ন নভ             

6 স্কুর রযাড 1 0     ফটতরা  ফাাদ্যযপুয প্রাথনভ  

নফদ্যারয় 

২০০ ফুট             

7 দূফ শদরয যাস্তা 1 0     ভনিফয পন য ফানড় দূফ শদরয  ািা ০.৫ ন নভ             

8 রফাড শায রযাড 1 0     ভনিদ ফানড় ভনছুদযয ফাতরা ১ ন নভ             

9  দভ নফর যাস্তা 1 0     মুনছুদযয পুকুদযয 

 ািা  

 দভ নফর ১ ন নভ             

10  চু নফদরয রযাড  ািা 1 0      চু নফদরয  রফাড শায ১.৫ ন নভ             

11 ভনন গাো তরা রযাড 1 0     নিয়ায রদা ান আদটয নরং ০.৫ ন নভ             

12 ভাদঝয যাস্তা 2 2005     লুৎপদযয রভাড় অভতরায রভাড় ১ ন নভ             

13 লুৎপদযয রভাদড়য যাস্তা 2 2005   এর নি এ ন িাতার  লুৎপদযয রভাড় ০.৪ ন নভ             

14 মুনক্তদমািা যাস্তা 2 2013   এর নি এ ন লুৎপদযয রভাড় নপয ফানড় ১ ন নভ             

15 নলুয ফানড়য যাস্তা 2 0     নলুয ফানড় অর অযাপ এয 

ফানড় 

০.৪ ন নভ             

16 ভাদঠয যাস্তা 2 0     াচুয ফানড় নলুয ফানড় ১ ন নভ             

17 ভাঝাড়ায যাস্তা 2 0     ভাঝাড়া অভতরায রভাড় ০.৬ ন নভ             

18 পূফ শভাঠ যাস্তা 2 0     রনতদপয ফানড়  িয়নার এয ফানড় ১ ন নভ             

19 ভাদঠয যাস্তা 2 0     িয়নার এয ফানড়  পূফ শাড়া ০.৭ ন নভ             

20 রিয়াযম্যান এয ফানড়য যাস্তা 2 0     নলুয ফানড়  রিয়াযম্যান ফানড় ০.৬ ন নভ             

21 ৩ নং ওয়াদড শ ১২ টি  ারবাট শ 

অদে 

3 0                       

22 ফািায যাস্তা 3 2008   এর নি এ ন     ০.৫ ন নভ             

23 পূফ শাড়ায যাস্তা 3 2002   এর নি আ নড     ১.৫ ন নভ             

24 ঠাকুয ফানড়য যাস্তা 3 0     নয াজুর এয ফানড়  ঠাকুয ফানড় ০.৯ ন নভ             

25 ভাদঠয যাস্তা 3 0     ফড় যাস্তা  ভাঠ ১.৫ ন নভ             

26 ভাদঠয যাস্তা দনক্ষন 3 0     অরী  দয এয ফানড়   ভদরয ফানড়  ১ ন নভ             

27 খারাাড়া যাস্তা 3 0     ফািাদযয রভাড়  খারাড়া  ০.৫ ন নভ             

28 ভধ্যাড়া যাস্তা 3 0     ফটতরা  ভাঝাড়া ১.৫ ন নভ             

29 অভতরা যাস্তা 3 0     ভধ্যাড়া অভতরা ০.৮ ন নভ             

30  যাদম্পয যাস্তা 3 0     ফাতরা   যাম্প ০.৬ ন নভ             

31 নিভ যাস্তা 3 0     ফটগাে  অভতরা রভাড় ২ ন নভ             

32 ফাজ্জাদরয যাস্তা 3 0     ফাজ্জাদরয রভাড় অভতরা রভাড় ১ ন নভ             

33 নদী থ 3 0     কুরতরা  নদী ০.৬ ন নভ             



  

াতা-32 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড শ 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ শয ফ শদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ শয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ শয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

34 ীভানায যাস্তা 3 0     কুরতরা  ীভানা ০.৯ ন নভ             

35 অভতরায রযাড 3 0     অভতরায রযাড  পযা ায রভাড় ২ ন নভ             

36 ভাদ্রাা রযাড 3 0     পযা ায রভাড়  আদ্যয ফানড় ১ ন নভ             

37 ভাদঠয যাস্তা 3 0     ফািাদযয ফটগাে  ভাঠ  ০.৭ ন নভ             

38 ৪ নং ওয়াদড শ ১৪০ টি  ারবাট শ 

অদে 

4 0                       

39 ারতা া া যাস্তা 4 0     ন াযপুয ারতা ইদগা ১.৫ ন নভ             

40 িাতার রযাড 4 2013   য ায রক্ষনপুয িাতার তরয নফর  ০.৫ ন নভ             

41 যািনগয  ািা যাস্তা 4 0     ইদগা রভাড় যািনগয িদফায 

রফতনা নদী ব্রীি  

১.৫ ন নভ             

42 যািনগয ভনিদ যাস্তা 4 0     যািনগয ভনিদ 

পূফ শ নদ   

রখ াড়া ১ ন নভ             

43 ভাযাি রভাড় 4 0     ানি  াদভ 

ভনিদ  

কৃষ্ণপুয ব্রীি ঈিদয ০.৫ ন নভ             

44 তরয নফর রযাড 4 0     ভাযাি রভাড় দনক্ষন  ভাযাি রভাড় ০.৫ ন নভ             

45 অনি রাতা রযাড 4 0     িাতার া া যাস্তায 

রভাড় 

তরয ব্রীি ২.৫ ন নভ             

46 নভিানুদযয িাতার রযাড 4 0     নভিানুদযয িাতার  দনক্ষদনয ফায খার  ১ ন নভ             

47 রম্যরপুয  দরানীাড়া রযাড 4 0     অব্দুদরয পুকুয  দরানী াড়া দয় 

ফািায  

২.৫ ন নভ             

48 যাভিন্দ্রপুয রযাড 4 0     নফর রভাড়  যাভিন্দ্রপুয গ্রাভ  ২ ন নভ             

49 রগাড়াড়া রযাড 5 0   এর নি আ নড  দরানন রযাড রগাড় াড়া  ৮ ন নভ             

50 ঈিয াড়া যাস্তা 5 0   এর নি আ নড ফািায  ঈিয াড়া  ০.৬ ন নভ             

51 খাভায াড়া রযাড 5 0   এর নি আ নড রক্ষনপুয ফািায  াআরু খুী  ৩ ন নভ             

52  দরানী রযাড 5 0      দরানী রযাড  রফতনা নদী  ০.৪ ন নভ             

53 রফতনা নদী রযাড 5 0     াাবুদ্দীন এয ফানড়  রফতনা  ০.১ ন নভ             

54 কুভায ফানড় রযাড 5 0     কুভায ফানড়  রভআন রযাড েদরভান 

এয ফানড়  

২ ন নভ             

55 পূফ শ াড়া পুকুয রযাড 5 0     ফি পুকুয  রল ভাঠ  ০.৫ ন নভ             

56 াওড় রযাড 5 0     রভআন রযাড  রানানডয়া  ০.৫ ন নভ             

57 শুড়াদগা া া যাস্তা 6 0     শুড়া রখা শুড়াদগাদয রভাড় ০.৮ ন নভ             

58 শুড়া  ািা যাস্তা 6 0     কৃষ্ণচুড়া রভাড়  পিলু মুনক্তদমািা 

ফানড় 

১.৫ ন নভ             

59 শুড়াদগা ভাটিয যাস্তা 6 0     স্কুর শুড়া রাদন রভম্বদযয 

ফানড় 

১ ন নভ             

60 গািী াড়া  ািা যাস্তা 6 0     গািী াড়া রভাড় শুনডয াড়া ১ ন নভ             

61 শুড়া যাস্তা 6 0     খাদরদ য ফানড় অক্কাে মুনীয ফানড় ০.৮ ন নভ             

62 ননিাযপুয ফািায যাস্তা 7 0     ননিাভপুয ফািায অভদদয ফানড়  ১ ন নভ             

63 ফাআরা রাতা রযাড 7 0     নুয আরাদভয ফানড় ফাআরা রাতা ড়  ০.৫ ন নভ             



  

াতা-33 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড শ 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ শয ফ শদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ শয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ শয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

64 ব্রীি রযাড 7 0   এর নি আ নড ারুআ খুন স্কুর রভাড় অবু তাদরদফয ফানড়  ০.৫ ন নভ             

65 রনযং রফাল্ড 7 0     ারুআ খুন স্কুর রভাড় ভািাভাযা রভাড় ০.১৫ ন নভ             

66 রনযং রফাল্ড 7 0     ভািাভাযা রযাড  ব্রীি ০.৫ ন নভ             

67 নফর রযাড 7 0     ভািাভাযা রভাড় নুয আরাদভয ফানড় ০.১৫ ন নভ             

68 স্কুর যাস্তা 7 1970   য ায অভদদয ফানড় ারুআ খুন প্রাথনভ  

নফদ্যারয় 

১.৫ ন নভ             

69  দরানী যাস্তা 7 0     নযাি দপাদায 

রভাড় 

 দরানী রভাড় ০.৫ ন নভ             

70 নফদযন ফাবুয যাস্তা 7 0      দরানীয যাস্তা নফদযন ফাবুয রভাড় ১.৫ ন নভ             

71 বায়া ননিাভপুয 7 0      দরানীয রভাড় মৃত খনরদরয ফানড় ০.২ ন নভ             

72 ভাদঠয যাস্তা 7 0   য ায িনাফ অরীয রভাড় ভনতন ভাওরানায 

ফানড়য নেন  

০.৫ ন নভ             

73 ভাটিয যাস্তা 7 0   য ায ভাওরা ফদক্সয রভাড় ারাদভয ফানড় ০.৩ ন নভ             

74 ভাটিয যাস্তা 7 0     ব্রীি  ভািাভাযা রযাড ০.১৫ ন নভ             

75 ভাটিয যাস্তা 7 0     ভািাভাযা রভাড় অদিার রাতায 

রভাড় 

১.৫ ন নভ             

76 ভাটিয যাস্তা 7 0     মুনসুদযয ফানড়  নযাজুদরয ফানড়  ১ ন নভ             

77 ভাটিয যাস্তা 7 0     নযাদিয ফানড়  তাদরদফয ফানড় ১.৫ ন নভ             

78 ভাটিয যাস্তা 7 0      াভার ভাষ্টাদযয 

ফানড়  

ভািাভাযা রযাড ০.৫ ন নভ             

79 ভাটিয যাস্তা 7 0     অভতরা  নফর যাস্তা  ০.৫ ন নভ             

80 নাবাযন রযাড 8 0     ারুআ খুন গ্রাদভয 

মুখ 

ফনরাদাতা নগয়া 

ঈনদ্দদনয ফানড়  

২ ন নভ             

81 ভনিদ রযাড 8 0     নানদফয ফানড় ভনিদদয াভদন ১.২৫ ন নভ             

82 গনর রযাড 8 0     ফনঃ ঈিযাড়া 

াযানরয ফানড় 

ভাঠ  ০.৫ ন নভ             

83 ফনরাদাতা ব্রীি ২টী 8 0                       

84 ফাাদ্যযপুয রযাড 8 0     ফাাদ্যয পুয রফদদপুকুয প্রাথনভ  

নফদ্যারয় 

২ ন নভ             

85 যাভিন্দ্রপুয রযাড 8 0     রফদদপুকুয িাভতরা 

রভাড় 

াআ এয ফানড় ১ ন নভ             

86 অদিারদাতা রযাড 8 0     রফদদপুকুয য াযী 

প্রাথনভ নফদ্যারয় 

অদিারদাতায মুখ ১ ন নভ             

87 রফদদপুকুয রযাড 8 0     রফদদপুকুয দ্যরাদরয 

ফানড় 

ফনরাদাতা 

াাদনয ফানড়  

১ ন নভ             

88 নাবাযন রযাড 8 0     নগয়া ঈনদ্দদনয 

নরং এয মুখ 

যভতপুয ব্রীি ১ ন নভ             

89 ভনিদ রযাড 8 0     ভনিদ যাআে নভর ৩০০ ফুট             

90 ফড় পুকুয যাস্তা 8 0     ভনিদদয াভদন ফড় পুকুয ৪০০ ফুট             



  

াতা-34 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড শ 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায তদঘ শয ফ শদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ শয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ শয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআ

নড র াড 

ভন্তব্য 

91 নদনঈনদ্দদনয রদা ান যাস্তা 8 0     নদনঈনদ্দদনয রদা ান ফড় পুকুয াভদন ৫০০ ফুট             

92 খনরদরয রদা াদনয রযাড 8 0     খনরদরয রদা ান  নরং এয মুখ ৫০০ ফুট             

93 রড স্যাদযয যাস্তা 8 0     রেন ভনতয ফানড় রড স্যাদযয ফানড় ৬০০ ফুট             

94 আাদ য রদা ান রযাড 8 0     আাদ য রদা ান যভাদনয ফানড় ০.৫ ন নভ             

95 টিদর াড়ায যাস্তা 8 0     যভাদনয ফানড়  যভতপুয ১.৫ ন নভ             

96 ফনরাদাতা  ফাাদ্যযপুয রযাড 8 0     আদটয নরং  ফাাদ্যযপুয রযাড ২ ন নভ             

97 তারানয রযাড 8 0     ফনঃ নিভ  ফয 

স্থান 

তারানয  ০.৫ ন নভ             

98 টিদর াড়ায যাস্তা 8 0         ৬০০ ফুট             

99 টিদর াড়ায যাস্তা 8 0         ৪০০ ফুট             

100 টিদর াড়ায যাস্তা 8 0         ৫০০ ফুট             

101 ফড় ভািায তরা রযাড 9 0   এর নি আ নড ৩ যাস্তায রভাড়  

(৫৩৮৮.০৮) 

ফিলুয ফানড়  

(৫৩৮৯.০৮) 

১ ন নভ             

102 নযনাথদাতা রযাড 9 0   য ায ফারী রখারা  রফদরাদাতা  ৪ ন নভ             

103 নিভ াড়া রযাড 9 0   য ায  াদভ এয ফানড়   নফদযয ফানড়  ১২০০ ফুট             

104 নিভ াড়া ভনিদ রযাড 9 0   য ায িায যাস্তা রভাড়  াািাদনয ফানড়  ১ ন নভ             

105 নযনাথদাতা ঈিয াড়া রযাড 9 0   য ায দিত অরীয ফানড়   াদদভয ফানড়  ০.৫ ন নভ             

106 বাগাড় রযাড ফড় ভািায তরা 9 0   য ায রভআন রযাড  মুো ফানড়  ১.৫ ন নভ             

107 ফড় ভািায তরা নিভ রযাড 9 0     ারাদভয ফানড়  সুরুদিয ফানড়  ১.৫ ন নভ             

108 ফড় ভািায তরা ভনিয রযাড 9 0     রনযং রফাল্ড যাস্তা  ভনিয  ৫০০ ফুট             

 

 

 

 

 

 



  

াতা-35 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

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



  

াতা-36 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড শ-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-37 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড শ-২ 

 



  

াতা-38 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড শ-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-39 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড শ-৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-40 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড শ-৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-41 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড শ-৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-42 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড শ-৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-43 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড শ-৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-44 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড শ—৯ 

 


