
 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 
 

 

 

৩ নং যায়পুয আঈননয়ন নযলদ 

 আঈননয়ন র াড: 2410985 

ঈদিরা: ফাঘাযাড়া 

 রিরা: মদায। 

 

 

  



  

াতা-II : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

মুখফন্ধ 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

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

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

গ্রদনয তৈততা নযাদযয রক্ষদত্র নফদল র্ভনভ া ারন  যদফ।  

 

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

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

দমাগীতায িন্য অন্তনয  কৃতজ্ঞতা িানানি। 

 

ধন্যফাদাদন্ত, 

 

রিয়াযম্যান 

৩ নং যায়পুয আঈননয়ন নযলদ, 

ফাঘাযাড়া, মদায।            

 



  

াতা-III : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

সুনিত্র

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নিনিত যণ এফং নাম্বানযং           4- ২১  

 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         ২২ - 3৬ 

 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    ৩৭- 4৬

 

 

 

 



  

াতা-4 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নিনিত যণ এফং ম্পদ নাক্ত যণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-5 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

আঈনব আঈননয়ন নযলদ বফন 

প্রানফ প্রাথনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভানফ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভাদ্রাা ভাদ্রাা বফন 

 দরি  দরি বফন 

ভনিয ভনিয 

শ্মান শ্মানঘাট 

এখা এনতভ খানা 

ইগা ইদগাহ্  ভয়দান 

রা রাস্ট নপ বফন 

আঈর্ভ আঈননয়ন র্ভনভ নপ বফন 

  আঈননয়ন স্বাস্থয ও নযফায  ল্যান র ন্দ্র 

ভা  ভাদ যট/াট/ফািায 

মাো মাত্রী োঈনী 

ভনিদ ভনিদ 

 ফযস্থান  ফযস্থান 

ন  ন নন   ন যায/ স্পট য 

ব নফনবন্ন ধযদনয য ানয বফন 

ভািায ভািায 

ব্যাং  নফনবন্ন য ানয/দফয ানয ব্যাং  

রাআদব্রযী রাআদব্রযী/াঠাগায 

ক্লাফ ক্লাফ/ংঘ/াংস্কৃনত  নযলদ/নভনত/ংস্থা 

এননিও নফনবন্ন এননিও 

ন্যান্য ন্যান্য 
 

 

 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

ভাযা ভাটিয যাস্তা (রোট ফড়  র ধযদনয) 

াআ আদটয নরং(ফানরয ঈয আট নফোদনা া া যাস্তা) 

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

ানি নি ঢারাআ নদদয় ততনয া া যাস্তা 

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

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

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

দর স্যাননটানয ল্যানিন 

পুকুয পুকুয (রোট/ফড়/য ানয/দফয ানয) 

খাাফা খার/াওড়/ফাওড় 

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

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 



  

াতা-6 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

ন্যান্য ন্যান্য 

অরভা অরভাযী 

আস্টযানফ  নম্পঈটায এদক্সনযি 

 যানফদনট  যানফদনট 

 যাদভযা  যাদভযা 

 ভ  নম্পঈটায 

খাট খাট 

গন গবীয নরকূ 

ঘনড় ঘনড় 

রিয়ায রিয়ায 

রিনায রিনাদযটয 

িনভ িনভ 

টাআদভ টাআ রভনন 

টিনব টিনব 

রটনফর রটনফর 

ট্াং  াননয ট্াং  

িনর িনর 

তারা তারা 

ততিত্র ততিত্র 

াম্প াননয াম্প 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয 

নপল্টায াননয নপরটায 

পযান পযান 

পদটা ন পদটাষ্টযাট রভনন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

নিি নিি 

ফাআা ফাআাআদ র 

নফদ্যযৎঈ নফদ্যযৎ যফযাদয ঈ যণ 

রফঞ্চ রফঞ্চ 

রফাড য রফাড য 

ব্যাটানয ব্যাটানয 

বফন বফন 

রভনন রভনন 

রাআট রাআট 

ররনভদভ ররনভদনটিং রভনন 

রষ্টি রস্টি 

স্ক্যান স্ক্যানায রভনন 

াঈন াঈন্ড নদস্টভ 

ররপ ররপ 

রৌযনফ রৌযনফদ্যযৎ 

 



াতা-7 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ যক্ত  র স্থাফয ও স্থাফয ম্পদদয নযভান  

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আঈননয়ন নযলদ 1 

ইদগা 11 

এনতভ খানা 8 

এননিও 3 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় 8 

রাস্ট নপ 1 

ব্যাং  1 

র্ভনভ নপ 1 

ভনিয 9 

ভনিদ 67 

ভািায 2 

ভাদ্রাা 15 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 3 

ভাদ যট 6 

মাত্রী োঈনী 2 

শ্মানঘাট 1 

ংঘ 18 

স্বাস্থয র ন্দ্র 4 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ ৫৪৮০ 

গবীয নরকূ ৫২ 

নফর ৯ 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫৬৩৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা ৬ 

 ারবাট য ২৫৫ 

া া যাস্তা ১৭ 

ব্রীি ১২ 

ভাটিয যাস্তা ৭৪ 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ৪ 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

অরভাযী 3 

 নম্পঈটায 2 

 যাদভযা 1 

রিয়ায 14 

িনভ 1 

রটনফর 2 

প্রদিক্টয 1 

নপ্রন্টায 2 

পযান 2 

রফঞ্চ 2 

রফাড য 1 

বফন 1 

রভনন 4 

 

 

 



  

া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 

িনভ ৩ নং যায়পুয আঈননয়ন নযলদ । িনভয নযভান ৭৮ তাং ০ ০ 21 িনভ ০০০০21 

বফন ৩ নং যায়পুয আঈননয়ন নযলদ । বফন ২ টি, ১ টি পুযাতন এফং নতুনটা িরভান ০ ০ 32 বফন ০০০০32 

 

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  াদঠয অরভাযী ০ ১৯৭৮ 1 অরভা ০০১৯৭৮০1 

অরভাযী  াদঠয অরভাযী ০ ১৯৭৮ 2 অরভা ০০১৯৭৮০2 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী ০ ২০০০ 3 অরভা ০০২০০০০3 

রফঞ্চ  াদঠয রফঞ্চ ০ ২০০৫ 29 রফঞ্চ ০০২০০৫০29 

রফঞ্চ  াদঠয টুর ০ ২০০৫ 30 রফঞ্চ ০০২০০৫০30 

রফাড য  াদঠয রনাটি রফাড য ০ ২০০৭ 31 রফাড য ০০২০০৭০31 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রটনফর 

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

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর ০ ২০০১ 22 রটনফর ০০২০০১০22 

রটনফর  াদঠয রোট রটনফর ০ ২০০২ 23 রটনফর ০০২০০২০23 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রিয়ায 

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

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায ০ ১৯৯৮ 7 রিয়ায ০০১৯৯৮০7 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায ০ ১৯৯৮ 8 রিয়ায ০০১৯৯৮০8 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায ০ ১৯৯৮ 9 রিয়ায ০০১৯৯৮০9 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায ০ ১৯৯৮ 10 রিয়ায ০০১৯৯৮০10 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায ০ ১৯৯৮ 11 রিয়ায ০০১৯৯৮০11 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায ০ ১৯৯৮ 12 রিয়ায ০০১৯৯৮০12 

রিয়ায াতরনফীন  াদঠয রিয়ায ০ ১৯৯৮ 13 রিয়ায ০০১৯৯৮০13 

রিয়ায াতরওয়ারা গনদ  ষ্টীদরয রিয়ায ০ ২০০৬ 14 রিয়ায ০০২০০৬০14 

রিয়ায াতরওয়ারা গনদ  ষ্টীদরয রিয়ায ০ ২০০৬ 15 রিয়ায ০০২০০৬০15 

রিয়ায াতরওয়ারা গনদ  ষ্টীদরয রিয়ায ০ ২০০৬ 16 রিয়ায ০০২০০৬০16 

রিয়ায াতরওয়ারা গনদ  ষ্টীদরয রিয়ায ০ ২০০৬ 17 রিয়ায ০০২০০৬০17 

রিয়ায াতরওয়ারা গনদ  ষ্টীদরয রিয়ায ০ ২০০৬ 18 রিয়ায ০০২০০৬০18 

রিয়ায াতরওয়ারা গনদ  ষ্টীদরয রিয়ায ০ ২০০৬ 19 রিয়ায ০০২০০৬০19 

রিয়ায াতরওয়ারা গনদ  ষ্টীদরয রিয়ায ০ ২০০৬ 20 রিয়ায ০০২০০৬০20 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: পযান 

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

পযান ননরং পযান ০ ২০০৫ 27 পযান ০০২০০৫০27 

পযান ননরং পযান ০ ২০০৫ 28 পযান ০০২০০৫০28 



  

াতা-9 : 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  যাদভযা Sony ০ ২০১১ 4  যাদভযা ০০২০১১০4 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায Samsung ০ ২০১১ 24 নপ্রন্টায ০০২০১১০24 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায Samsung ০ ২০১১ 25 নপ্রন্টায ০০২০১১০25 

প্রদিক্টয ভানল্টনভনডয়া প্রদিক্টয ও প্রদিক্টয নিন ০ ২০১১ 26 প্রদিক্টয ০০২০১১০26 

রভনন  ীটনা  রে রভনন ০ ২০১০ 33 রভনন ০০২০১০০33 

রভনন  ীটনা  রে রভনন ০ ২০১১ 34 রভনন ০০২০১১০34 

রভনন  ীটনা  রে রভনন ০ ২০১২ 35 রভনন ০০২০১২০35 

রভনন  ীটনা  রে রভনন ০ ২০১৩ 36 রভনন ০০২০১৩০36 
 

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  নম্পঈটায রট ০ ২০১০ 5  ভ ০০২০১০০5 

 নম্পঈটায ল্যাট Hp ০ ২০১১ 6  ভ ০০২০১১০6 
 

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 

এনতভ খানা কৃষ্ণনগয এনতভখানা। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি ১ ১৯৮৭ 2 এখা ০১১৯৮৭০2 

স্বাস্থয র ন্দ্র কৃষ্ণনগয  নভঈননটি নক্লনন  ১ ১৯৯৭ 3   ০১১৯৯৭০3 

ংঘ কৃষ্ণনগয ক্লাফ ১ ২০০৮ 4 ক্লাফ ০১২০০৮০4 

ংঘ কৃষ্ণনগয ভন্ডরাড়া ক্লাফ ১ ২০০০ 12 ক্লাফ ০১২০০০০12 

ংঘ িয়নগয ক্লাফ ১ ২০০৮ 16 ক্লাফ ০১২০০৮০16 

ংঘ  য়ারখারী পূফ যাড়া ক্লাফ। টিনদড ২ ২০০১ 21 ক্লাফ ০২২০০১০21 

ংঘ  য়ারখারী নিভাড়া ক্লাফ। টিনদড ২ ২০০৪ 23 ক্লাফ ০২২০০৪০23 

এননিও অা ৩ ২০০৪ 32 এননিও ০৩২০০৪০32 

এননিও ন্যানার ফীভা ৩ ২০০৯ 33 এননিও ০৩২০০৯০33 

এননিও প্রগনত ফীভা ৩ ২০০৭ 34 এননিও ০৩২০০৭০34 

স্বাস্থয র ন্দ্র যায়পুয আঈননয়ন  নভঈননটি নক্লনন । বফন ১ টি, রুভ ৮ টি ৩ ১৮৮৫ 35   ০৩১৮৮৫০35 

রাস্ট নপ যায়পুয ফািায রাষ্ট নপ ৩ ১৯৭৫ 47 রা ০৩১৯৭৫০47 

র্ভনভ নপ যায়পুয ফািায র্ভনভ নপ ৩ ২০১২ 48 আঈর্ভ ০৩২০১২০48 

ব্যাং  রুারী ব্যাং  ৩ ১৯৮০ 54 ব্যাং  ০৩১৯৮০০54 

ংঘ শ্রনভ  আঈননয়ন নিয়া নভনত ৩ ২০০২ 55 ক্লাফ ০৩২০০২০55 

এনতভ খানা দূগ যাপুয এনতভখানা ৪ ২০০৪ 57 এখা ০৪২০০৪০57 

মাত্রী োঈনী দূগ যাপুয ফািায মাত্রী োঈনী ৪ ২০০৮ 60 মাো ০৪২০০৮০60 

ংঘ দূগ যাপুয ভাি  ল্যাণ ক্লাফ ৪ ১৯৯৬ 68 ক্লাফ ০৪১৯৯৬০68 

এনতভ খানা বদ্রডাঙ্গা এনতভখানা ৪ ১৯৮৫ 70 এখা ০৪১৯৮৫০70 

ংঘ বদ্রডাঙ্গা নিভাড়া ভাি  ল্যাণ ক্লাফ ৪ ১৯৮৫ 72 ক্লাফ ০৪১৯৮৫০72 

মাত্রী োঈনী বদ্রডাঙ্গা ফািায মাত্রী োঈনী ৪ ১৯৯৪ 74 মাো ০৪১৯৯৪০74 

ংঘ অিভপুয ঈিযাড়া ক্লাফ ৫ ২০০২ 80 ক্লাফ ০৫২০০২০80 

ংঘ খদ য ফনগ্রাভ ক্লাফ ৫ ২০০০ 90 ক্লাফ ০৫২০০০০90 



  

া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 

স্বাস্থয র ন্দ্র াকুনড়য়া  নভঈননটি নক্লনন  ৬ ১৯৯৭ 99   ০৬১৯৯৭০99 

এনতভ খানা ননরভপুয এনতভখানা ৬ ১৯৯৬ 104 এখা ০৬১৯৯৬০104 

এনতভ খানা মুনি পিদর  নযভ এনতভখানা। বফন ১ টি, রুভ ১ টি ৭ ২০১৩ 120 এখা ০৭২০১৩০120 

ংঘ যাভকৃষ্ণপুয ারা ক্লাফ ৭ ১৯৮০ 129 ক্লাফ ০৭১৯৮০০129 

ংঘ নরডাঙ্গা ক্লাফ ৮ ০ 133 ক্লাফ ০৮০০133 

ংঘ বাতুনড়য়া যুফ ংঘ ক্লাফ ৮ ০ 136 ক্লাফ ০৮০০136 

এনতভ খানা ারফযাট এনতভখানা ৮ ০ 139 এখা ০৮০০139 

স্বাস্থয র ন্দ্র ারফযাট  নভঈননটি নক্লনন  ৮ ০ 141   ০৮০০141 

ংঘ ারফযাট ক্লাফ ৮ ০ 142 ক্লাফ ০৮০০142 

এনতভ খানা যাভ ান্তপুয এনতভখানা। বফন ১ টি ৯ ১৯৯৮ 146 এখা ০৯১৯৯৮০146 

ংঘ রদখযফাতান পূফ যাড়া ক্লাফ। টিনদড ৯ ২০১০ 150 ক্লাফ ০৯২০১০০150 

ংঘ রদখযফাতান নিভাড়া ক্লাফ। টিনদড ৯ ২০০০ 151 ক্লাফ ০৯২০০০০151 

ংঘ রদখযফাতান ভধ্যাড়া ক্লাফ। টিনদড ৯ ১৯৯০ 153 ক্লাফ ০৯১৯৯০০153 

এনতভ খানা াদ্যল্যাপুয এনতভখানা। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড বফন ১ টি ৯ ২০০৩ 157 এখা ০৯২০০৩০157 

ংঘ াদ্যল্যাপুয নিভাড়া ক্লাফ। টিনদড ৯ ১৯৯৬ 159 ক্লাফ ০৯১৯৯৬০159 

 

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 কৃষ্ণনগয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৫ টি ১ ১৯০৫ 13 প্রানফ ০১১৯০৫০13 

প্রাথনভ  নফদ্যারয়  য়ারখারী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৫ টি ২ ২০০৪ 26 প্রানফ ০২২০০৪০26 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় যায়পুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি, ১ তরা বফন ২ টি, রুভ ১৪ টি ৩ ১৮৩০ 52 প্রানফ ০৩১৮৩০০52 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় দূগ যাপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৬ টি ৪ ১৯২৩ 69 প্রানফ ০৪১৯২৩০69 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ননরভপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি, ১ তরা বফন ১ টি, রুভ ১২ টি ৬ ১৯৩০ 111 প্রানফ ০৬১৯৩০০111 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় অিদভদযপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৫ টি ৭ ১৯৫৪ 115 প্রানফ ০৭১৯৫৪০115 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় যাভকৃষ্ণপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি ৭ ১৯৭০ 121 প্রানফ ০৭১৯৭০০121 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রদখযফাতান য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি ৯ ১৯৮৮ 156 প্রানফ ০৯১৯৮৮০156 

 

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 কৃষ্ণনগয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৫ টি ১ ১৯৯৬ 9 ভানফ ০১১৯৯৬০9 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় যায়পুয  দরনিদয়ট স্কুর। বফন ৩ টি, রুভ ২৩ টি ৩ ১৯৩০ 39 ভানফ ০৩১৯৩০০39 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় ননরভপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড ৩ টি, রুভ ১৩ টি ৬ ১৯৯৬ 109 ভানফ ০৬১৯৯৬০109 

 

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 কৃষ্ণনগয াদপনিয়া ভাদ্রাা। বফন ২ টি, রুভ ৭ টি ১ ১৯৮৭ 14 ভাদ্রাা ০১১৯৮৭০14 

ভাদ্রাা িয়নগয দানখর ভাদ্রাা। বফন ৩ টি, রুভ ৯ টি ১ ১৮৮৭ 18 ভাদ্রাা ০১১৮৮৭০18 

ভাদ্রাা যায়পুয াদপনিয়া ভাদ্রাা। ২ তরা বফন ১ টি, রুভ ২ টি ৩ ১৯৮৬ 53 ভাদ্রাা ০৩১৯৮৬০53 

ভাদ্রাা দূগ যাপুয ভনরা ভাদ্রাা। বফন ২ টি, রুভ ৯ টি ৪ ১৯৮৪ 65 ভাদ্রাা ০৪১৯৮৪০65 

ভাদ্রাা দূগ যাপুয নননয়য ভাদ্রাা। বফন ২ টি, রুভ ৬ টি ৪ ১৯৬২ 67 ভাদ্রাা ০৪১৯৬২০67 



  

াতা-11 : 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 

ভাদ্রাা বদ্রডাঙ্গা ভনরা ভাদ্রাা। বফন ২ টি, রুভ ১৪ টি ৪ ১৯৭৭ 78 ভাদ্রাা ০৪১৯৭৭০78 

ভাদ্রাা অিভপুয  াওভী ভাদ্রাা ৫ ১৯৮৪ 82 ভাদ্রাা ০৫১৯৮৪০82 

ভাদ্রাা অিভপুয নননয়য ভাদ্রাা। বফন ২ টি, রুভ ১৩ টি ৫ ১৯৭৫ 87 ভাদ্রাা ০৫১৯৭৫০87 

ভাদ্রাা খদ য ফনগ্রাভ  াওভী ভাদ্রাা ৫ ১৯৯৯ 89 ভাদ্রাা ০৫১৯৯৯০89 

ভাদ্রাা ফনগ্রাভ  াওভী ভাদ্রাা ৫ ১৯৮৩ 94 ভাদ্রাা ০৫১৯৮৩০94 

ভাদ্রাা ননরভপুয াদপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড ১ টি, রুভ ১ টি ৬ ২০০৯ 112 ভাদ্রাা ০৬২০০৯০112 

ভাদ্রাা অিদভদযপুয অদনায়াযা খাতুন াদপনিয়া ভাদ্রাা ৭ ১৯৮০ 113 ভাদ্রাা ০৭১৯৮০০113 

ভাদ্রাা অিদভদযপুয ন নাদয়ত অরী ভনরা দানখর ভাদ্রাা। বফন ৪ টি, রুভ ২৩ টি ৭ ১৯৮০ 114 ভাদ্রাা ০৭১৯৮০০114 

ভাদ্রাা ারফযাট াদপনিয়া ভাদ্রাা ৮ ২০০৬ 144 ভাদ্রাা ০৮২০০৬০144 

ভাদ্রাা রদখযফাতান দানখর ভাদ্রাা। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড বফন ১ টি ৯ ২০০০ 148 ভাদ্রাা ০৯২০০০০148 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিদ) 

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

ভনিদ কৃষ্ণনগয দনক্ষনাড়া িাদভ ভনিদ ১ ১৯৯৯ 5 ভনিদ ০১১৯৯৯০5 

ভনিদ কৃষ্ণনগয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ ১ ১৯৮৫ 6 ভনিদ ০১১৯৮৫০6 

ভনিদ কৃষ্ণনগয ফািায িাদভ ভনিদ। টিনদড ১ ১৯৯২ 7 ভনিদ ০১১৯৯২০7 

ভনিদ কৃষ্ণনগয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ ১ ১৯৮০ 10 ভনিদ ০১১৯৮০০10 

ভনিদ কৃষ্ণনগয ভন্ডরাড়া িাদভ ভনিদ ১ ১৯৮৪ 11 ভনিদ ০১১৯৮৪০11 

ভনিদ িয়নগয দনক্ষনাড়া িাদভ ভনিদ ১ ২০০৫ 17 ভনিদ ০১২০০৫০17 

ভনিদ িয়নগয ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ ১ ২০০১ 19 ভনিদ ০১২০০১০19 

ভনিদ িয়নগয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ ১ ২০০৪ 20 ভনিদ ০১২০০৪০20 

ভনিদ  য়ারখারী পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ ২ ১৯৭৫ 22 ভনিদ ০২১৯৭৫০22 

ভনিদ  য়ারখারী নিভাড়া িাদভ ভনিদ ২ ১৯২১ 24 ভনিদ ০২১৯২১০24 

ভনিদ  য়ারখারী ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ। ২ তরা ২ ২০০১ 25 ভনিদ ০২২০০১০25 

ভনিদ রদয়াড়া পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ ২ ১৯৯৮ 28 ভনিদ ০২১৯৯৮০28 

ভনিদ রদয়াড়া নিভাড়া িাদভ ভনিদ ২ ১৯৮০ 29 ভনিদ ০২১৯৮০০29 

ভনিদ রদয়াড়া ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ ২ ১৯৮০ 30 ভনিদ ০২১৯৮০০30 

ভনিদ যায়পুয ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৩ ২০১০ 36 ভনিদ ০৩২০১০০36 

ভনিদ যায়পুয গুিাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৩ ১৯৯৬ 40 ভনিদ ০৩১৯৯৬০40 

ভনিদ যায়পুয ডানঙ্গযাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৩ ২০০৬ 41 ভনিদ ০৩২০০৬০41 

ভনিদ যায়পুয দনক্ষনাড়া িাদভ ভনিদ ৩ ১৪২২ 42 ভনিদ ০৩১৪২২০42 

ভনিদ যায়পুয াকুনড়য়াাড়া িাদভ ভনিদ ৩ ২০০৪ 43 ভনিদ ০৩২০০৪০43 

ভনিদ যায়পুয াকুনড়য়াাড়া িাদভ ভনিদ (২) ৩ ১৯২০ 44 ভনিদ ০৩১৯২০০44 

ভনিদ যায়পুয ফািায র ন্দ্রীয় িাদভ ভনিদ। ২ তরা ৩ ১৮৩০ 46 ভনিদ ০৩১৮৩০০46 

ভনিদ যায়পুয রভাোাড়া িাদভ ভনিদ ৩ ২০০০ 50 ভনিদ ০৩২০০০০50 

ভনিদ যায়পুয রভাোাড়া িাদভ ভনিদ (২) ৩ ২০০৫ 51 ভনিদ ০৩২০০৫০51 

ভনিদ দূগ যাপুয রতাপাজ্জর রভাোয ফানড়য াদ িাদভ ভনিদ। টিনদড ৪ ২০০২ 58 ভনিদ ০৪২০০২০58 

ভনিদ দূগ যাপুয ফািায িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৯৬ 59 ভনিদ ০৪১৯৯৬০59 

ভনিদ দূগ যাপুয নফশ্বা ফানড় িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৮৬ 63 ভনিদ ০৪১৯৮৬০63 

ভনিদ দূগ যাপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৯২ 64 ভনিদ ০৪১৯৯২০64 



  

া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 

ভনিদ দূগ যাপুয ারাভ রভাোয ফানড়য াদ িাদভ ভনিদ। টিনদড ৪ ১৯৮৬ 66 ভনিদ ০৪১৯৮৬০66 

ভনিদ বদ্রডাঙ্গা  ানয ায াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৭২ 71 ভনিদ ০৪১৯৭২০71 

ভনিদ বদ্রডাঙ্গা ফািায িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৫৬ 73 ভনিদ ০৪১৯৫৬০73 

ভনিদ বদ্রডাঙ্গা রভাোাড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৪৪ 77 ভনিদ ০৪১৯৪৪০77 

ভনিদ অিভপুয ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ ৫ ১৯৯৮ 81 ভনিদ ০৫১৯৯৮০81 

ভনিদ অিভপুয দনক্ষনাড়া িাদভ ভনিদ ৫ ১৯৬৪ 83 ভনিদ ০৫১৯৬৪০83 

ভনিদ অিভপুয ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ ৫ ১৯৮৭ 84 ভনিদ ০৫১৯৮৭০84 

ভনিদ অিভপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৫ ১৯৫৬ 85 ভনিদ ০৫১৯৫৬০85 

ভনিদ অিভপুয মুনিাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৫ ১৯৭৭ 86 ভনিদ ০৫১৯৭৭০86 

ভনিদ ওভযপুয িাদভ ভনিদ। টিনদড ৫ ১৯৬৪ 88 ভনিদ ০৫১৯৬৪০88 

ভনিদ খদ য ফনগ্রাভ রভাোাড়া িাদভ ভনিদ ৫ ১৯৭৪ 91 ভনিদ ০৫১৯৭৪০91 

ভনিদ খদ য ফনগ্রাভ মুনিাড়া িাদভ ভনিদ ৫ ১৯৮৮ 92 ভনিদ ০৫১৯৮৮০92 

ভনিদ ফনগ্রাভ িাদভ ভনিদ ৫ ১৯৫০ 95 ভনিদ ০৫১৯৫০০95 

ভনিদ ফনগ্রাভ নিভাড়া িাদভ ভনিদ ৫ ১৯৫৫ 96 ভনিদ ০৫১৯৫৫০96 

ভনিদ অড়াআ ননরভপুয ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ ৬ ২০০৮ 97 ভনিদ ০৬২০০৮০97 

ভনিদ অড়াআ ননরভপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ ৬ ১৯৬০ 98 ভনিদ ০৬১৯৬০০98 

ভনিদ াকুনড়য়া ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ ৬ ১৯৬৫ 102 ভনিদ ০৬১৯৬৫০102 

ভনিদ রক্ষীপুয িাদভ ভনিদ ৬ ১৯৬৫ 103 ভনিদ ০৬১৯৬৫০103 

ভনিদ ননরভপুয নিভাড়া িাদভ ভনিদ ৬ ২০০৪ 106 ভনিদ ০৬২০০৪০106 

ভনিদ ননরভপুয ফািায িাদভ ভনিদ ৬ ২০০৯ 107 ভনিদ ০৬২০০৯০107 

ভনিদ ননরভপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ ৬ ১৯৩০ 110 ভনিদ ০৬১৯৩০০110 

ভনিদ অিদভদযপুয ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ ৭ ১৯৯০ 116 ভনিদ ০৭১৯৯০০116 

ভনিদ অিদভদযপুয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ ৭ ২০১০ 117 ভনিদ ০৭২০১০০117 

ভনিদ অিদভদযপুয মুনিাড়া িাদভ ভনিদ। ২ তরা ৭ ১৯২০ 118 ভনিদ ০৭১৯২০০118 

ভনিদ যাভকৃষ্ণপুয ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ ৭ ১৯৪০ 122 ভনিদ ০৭১৯৪০০122 

ভনিদ যাভকৃষ্ণপুয নিভাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৭ ২০১৩ 125 ভনিদ ০৭২০১৩০125 

ভনিদ যাভকৃষ্ণপুয ফািায িাদভ ভনিদ ৭ ১৯৯৬ 126 ভনিদ ০৭১৯৯৬০126 

ভনিদ যাভকৃষ্ণপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৭ ১৯৭৭ 128 ভনিদ ০৭১৯৭৭০128 

ভনিদ নরডাঙ্গা ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ ৮ ০ 131 ভনিদ ০৮০০131 

ভনিদ নরডাঙ্গা দনক্ষনাড়া িাদভ ভনিদ ৮ ০ 134 ভনিদ ০৮০০134 

ভনিদ নরডাঙ্গা পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ ৮ ০ 135 ভনিদ ০৮০০135 

ভনিদ বাতুনড়য়া ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ ৮ ০ 137 ভনিদ ০৮০০137 

ভনিদ ারফযাট ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ ৮ ০ 138 ভনিদ ০৮০০138 

ভনিদ ারফযাট দনক্ষনাড়া িাদভ ভনিদ ৮ ০ 143 ভনিদ ০৮০০143 

ভনিদ যাভ ান্তপুয ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ ৯ ১৯৭০ 145 ভনিদ ০৯১৯৭০০145 

ভনিদ রদখযফাতান নিভাড়া িাদভ ভনিদ ৯ ১৯৫৭ 152 ভনিদ ০৯১৯৫৭০152 

ভনিদ রদখযফাতান ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৯ ১৯৫০ 154 ভনিদ ০৯১৯৫০০154 

ভনিদ রদখযফাতান ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৯ ১৯৯৪ 155 ভনিদ ০৯১৯৯৪০155 

ভনিদ াদ্যল্যাপুয নিভাড়া িাদভ ভনিদ ৯ ২০১০ 160 ভনিদ ০৯২০১০০160 

ভনিদ াদ্যল্যাপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৯ ১৯৮৪ 161 ভনিদ ০৯১৯৮৪০161 

 



  

াতা-13 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ইদগা ভয়দান 

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

ইদগা কৃষ্ণনগয ইদগা ভয়দান ১ ১৮৮৮ 1 ইগা ০১১৮৮৮০1 

ইদগা িয়নগয ইদগা ভয়দান ১ ১৮৮৭ 15 ইগা ০১১৮৮৭০15 

ইদগা যায়পুয ফািায র ন্দ্রীয় ইদগা ভয়দান ৩ ১৮৩০ 45 ইগা ০৩১৮৩০০45 

ইদগা দূগ যাপুয ইদগা ভয়দান ৪ ১৯৬৪ 56 ইগা ০৪১৯৬৪০56 

ইদগা দূগ যাপুয নফশ্বাাড়া ইদগা ভয়দান ৪ ১৯৯৯ 62 ইগা ০৪১৯৯৯০62 

ইদগা বদ্রডাঙ্গা রভাোাড়া ইদগা ভয়দান ৪ ১৯৫৩ 76 ইগা ০৪১৯৫৩০76 

ইদগা অিভপুয ইদগা ভয়দান ৫ ১৯৮৮ 79 ইগা ০৫১৯৮৮০79 

ইদগা ফনগ্রাভ ইদগা ভয়দান ৫ ১৯৬০ 93 ইগা ০৫১৯৬০০93 

ইদগা ননরভপুয র ন্দ্রীয় ইদগা ভয়দান ৬ ১৯৩০ 105 ইগা ০৬১৯৩০০105 

ইদগা যাভকৃষ্ণপুয র ন্দ্রীয় ইদগা ভয়দান ৭ ১৯২০ 124 ইগা ০৭১৯২০০124 

ইদগা রদখযফাতান ইদগা ভয়দান ৯ ১৯৮০ 147 ইগা ০৯১৯৮০০147 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ভািায/ ফযস্থান 

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

ভািায রদখযফাতান াগরী বুনড় ভািায ৯ ১৯৯৮ 149 ভািায ০৯১৯৯৮০149 

ভািায াদ্যল্যাপুয দাড়ারা পন য ভািায ৯ ১৯৫০ 158 ভািায ০৯১৯৫০০158 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিয) 

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

ভনিয রদয়াড়া  ানর ভনিয ২ ১৯২০ 27 ভনিয ০২১৯২০০27 

ভনিয যায়পুয  াারী াড়া র ন্দ্রীয় রগানফি ভনিয ৩ ২০০২ 37 ভনিয ০৩২০০২০37 

ভনিয যায়পুয  ানর ভনিয ৩ ১৯২২ 38 ভনিয ০৩১৯২২০38 

ভনিয াকুনড়য়া দূগ যা ভনিয ৬ ১৯৬০ 100 ভনিয ০৬১৯৬০০100 

ভনিয াকুনড়য়া নিভাড়া ফ যিনীন দূগ যা ভনিয ৬ ২০০৯ 101 ভনিয ০৬২০০৯০101 

ভনিয যাভকৃষ্ণপুয  ানর ভনিয ৭ ১৯৫০ 123 ভনিয ০৭১৯৫০০123 

ভনিয যাভকৃষ্ণপুয ফ যিনীন পূিা ভনিয ৭ ১৯৭২ 130 ভনিয ০৭১৯৭২০130 

ভনিয নরডাঙ্গা  ানর ভনিয ৮ ০ 132 ভনিয ০৮০০132 

ভনিয ারফযাট  ানর ভনিয ৮ ০ 140 ভনিয ০৮০০140 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: শ্মান 

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

শ্মানঘাট  াতরাভাযী ভাশ্মান ৭ ১৯৩০ 119 শ্মান ০৭১৯৩০০119 

 

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 কৃষ্ণনগয ফািায। স্থায়ী রদা ান ১৮ টি ১ ১৯৮৫ 8 ভা  ০১১৯৮৫০8 

ভাদ যট যায়পুয ফািায। স্থায়ী রদা ান প্রায় ১০০ টি ৩ ০ 49 ভা  ০৩০০49 

ভাদ যট দূগ যাপুয ফািায। স্থায়ী রদা ান ৫০ টি ৪ ০ 61 ভা  ০৪০০61 



  

াতা-14 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভাদ যট বদ্রডাঙ্গা ফািায। স্থায়ী রদা ান ৩০ টি ৪ ০ 75 ভা  ০৪০০75 

ভাদ যট ননরভপুয ফািায। স্থায়ী রদা ান ১৪০ টি ৬ ১৯৯৬ 108 ভা  ০৬১৯৯৬০108 

ভাদ যট যাভকৃষ্ণপুয ফািায। স্থায়ী রদা ান ৩২ টি ৭ ১৯৩০ 127 ভা  ০৭১৯৩০০127 

 

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

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

গবীয নরকূ ১ নং ওয়াদড যয কৃষ্ণনগয গ্রাদভ প্রায় ৬৫৮ টি গবীয নরকূ অদে ১ ০ 1 গন ০১০০1 

গবীয নরকূ ১ নং ওয়াদড যয িয়নগয গ্রাদভ প্রায় ৫৫৮ টি গবীয নরকূ অদে ১ ০ 3 গন ০১০০3 

গবীয নরকূ কৃষ্ণনগয অআয়ুদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১৩ 5 গন ০১২০১৩০5 

গবীয নরকূ কৃষ্ণনগয অযাদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১১ 6 গন ০১২০১১০6 

গবীয নরকূ কৃষ্ণনগয আনাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১১ 7 গন ০১২০১১০7 

গবীয নরকূ কৃষ্ণনগয ভনভদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০০২ 12 গন ০১২০০২০12 

গবীয নরকূ কৃষ্ণনগয যন য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০০৪ 13 গন ০১২০০৪০13 

গবীয নরকূ কৃষ্ণনগয রনতদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০০৬ 14 গন ০১২০০৬০14 

গবীয নরকূ িয়নগয অনিজুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১৩ 15 গন ০১২০১৩০15 

গবীয নরকূ িয়নগয অনাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১২ 16 গন ০১২০১২০16 

গবীয নরকূ িয়নগয অনারুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১২ 17 গন ০১২০১২০17 

গবীয নরকূ িয়নগয অরতাদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১২ 18 গন ০১২০১২০18 

গবীয নরকূ িয়নগয রিায়ায অনরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১২ 20 গন ০১২০১২০20 

গবীয নরকূ িয়নগয িয অনরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১৩ 21 গন ০১২০১৩০21 

গবীয নরকূ িয়নগয ভাদঠ ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১১ 22 গন ০১২০১১০22 

গবীয নরকূ িয়নগয ান দভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১৩ 24 গন ০১২০১৩০24 

গবীয নরকূ ২ নং ওয়াদড যয  য়ারখারী গ্রাদভ প্রায় ২১০ টি গবীয নরকূ অদে ২ ০ 25 গন ০২০০25 

গবীয নরকূ ২ নং ওয়াদড যয রদয়াড়া গ্রাদভ প্রায় ২০০ টি গবীয নরকূ অদে ২ ০ 27 গন ০২০০27 

গবীয নরকূ  য়ারখারী অনতয়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০০৮ 29 গন ০২২০০৮০29 

গবীয নরকূ  য়ারখারী আফাদদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০১৩ 30 গন ০২২০১৩০30 

গবীয নরকূ  য়ারখারী িান দযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০১৩ 31 গন ০২২০১৩০31 

গবীয নরকূ  য়ারখারী ভনয়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০১২ 32 গন ০২২০১২০32 

গবীয নরকূ  য়ারখারী রযিাঈদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০১০ 33 গন ০২২০১০০33 

গবীয নরকূ  য়ারখারী যনফঈদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০১০ 34 গন ০২২০১০০34 

গবীয নরকূ  য়ারখারী রনতদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০০৮ 35 গন ০২২০০৮০35 

গবীয নরকূ  য়ারখারী নযাদিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০১৩ 36 গন ০২২০১৩০36 

গবীয নরকূ রদয়াড়া পিলুয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০০৯ 38 গন ০২২০০৯০38 

গবীয নরকূ রদয়াড়া নযনিয়ায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০০৯ 39 গন ০২২০০৯০39 

গবীয নরকূ ৩ নং ওয়াদড য প্রায় ৪০০ টি গবীয নরকূ অদে ৩ ০ 40 গন ০৩০০40 

গবীয নরকূ যায়পুয ঈিযাড়া অবু াআদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৩ ২০১২ 42 গন ০৩২০১২০42 

গবীয নরকূ যায়পুয ঈিযাড়া নিন্নায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৩ ২০১২ 43 গন ০৩২০১২০43 

গবীয নরকূ যায়পুয ঈিযাড়া নরয়া ত রাদদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৩ ২০০২ 44 গন ০৩২০০২০44 

গবীয নরকূ যায়পুয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ ৩ ২০১৩ 45 গন ০৩২০১৩০45 

গবীয নরকূ যায়পুয রভাোাড়া িাাঙ্গীদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৩ ১৯৯৬ 46 গন ০৩১৯৯৬০46 



  

াতা-15 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

গবীয নরকূ ৪ নং ওয়াদড যয দ্যগ যাপুয গ্রাদভ প্রায় ১৫০ টি গবীয নরকূ অদে ৪ ০ 48 গন ০৪০০48 

গবীয নরকূ ৪ নং ওয়াদড যয বদ্রডাঙ্গা গ্রাদভ প্রায় ২০০ টি গবীয নরকূ অদে ৪ ০ 49 গন ০৪০০49 

গবীয নরকূ দ্যগ যাপুয অবু তাদরদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৪ ২০১২ 51 গন ০৪২০১২০51 

গবীয নরকূ দ্যগ যাপুয আাদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৪ ২০১২ 52 গন ০৪২০১২০52 

গবীয নরকূ বদ্রডাঙ্গা অনভদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৪ ২০১৩ 53 গন ০৪২০১৩০53 

গবীয নরকূ বদ্রডাঙ্গা নিরুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৪ ২০১৩ 54 গন ০৪২০১৩০54 

গবীয নরকূ বদ্রডাঙ্গা ানভদ ভাওরানায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৪ ২০১০ 55 গন ০৪২০১০০55 

গবীয নরকূ বদ্রডাঙ্গা াাদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৪ ২০০৯ 56 গন ০৪২০০৯০56 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড যয অিভপুয গ্রাদভ প্রায় ১১০ টি গবীয নরকূ অদে ৫ ০ 59 গন ০৫০০59 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড যয ওভযপুয গ্রাদভ প্রায় ১৬০ টি গবীয নরকূ অদে ৫ ০ 62 গন ০৫০০62 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড যয খদ য ফনগ্রাভ গ্রাদভ প্রায় ১২০ টি গবীয নরকূ অদে ৫ ০ 63 গন ০৫০০63 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড যয ফনগ্রাভ গ্রাদভ প্রায় ৭০ টি গবীয নরকূ অদে ৫ ০ 66 গন ০৫০০66 

গবীয নরকূ অিভপুয অবুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০০৯ 67 গন ০৫২০০৯০67 

গবীয নরকূ অিভপুয নন দফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০১০ 68 গন ০৫২০১০০68 

গবীয নরকূ অিভপুয রনতদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০০২ 69 গন ০৫২০০২০69 

গবীয নরকূ অিভপুয াদফ অনরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০১০ 70 গন ০৫২০১০০70 

গবীয নরকূ ওভযপুয অব্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০১০ 71 গন ০৫২০১০০71 

গবীয নরকূ ওভযপুয পনযদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০০৮ 72 গন ০৫২০০৮০72 

গবীয নরকূ ওভযপুয ভতাদরদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০১২ 73 গন ০৫২০১২০73 

গবীয নরকূ খদ য ফনগ্রাভ অিভদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০১১ 74 গন ০৫২০১১০74 

গবীয নরকূ খদ য ফনগ্রাভ  াদদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০১৩ 75 গন ০৫২০১৩০75 

গবীয নরকূ খদ য ফনগ্রাভ ভনতয়াদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০১২ 76 গন ০৫২০১২০76 

গবীয নরকূ খদ য ফনগ্রাভ ভননদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০০৮ 77 গন ০৫২০০৮০77 

গবীয নরকূ ফনগ্রাভ অনিদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০০০ 78 গন ০৫২০০০০78 

গবীয নরকূ ফনগ্রাভ ওভয অনরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০১৪ 79 গন ০৫২০১৪০79 

গবীয নরকূ ফনগ্রাভ াদাদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০০৮ 80 গন ০৫২০০৮০80 

গবীয নরকূ ৬ নং ওয়াদড যয াকুনড়য়া গ্রাদভ প্রায় ১৫০ টি গবীয নরকূ অদে ৬ ০ 82 গন ০৬০০82 

গবীয নরকূ ৬ নং ওয়াদড যয রক্ষীপুয গ্রাদভ প্রায় ১০০ টি গবীয নরকূ অদে ৬ ০ 83 গন ০৬০০83 

গবীয নরকূ ৬ নং ওয়াদড যয ননরভপুয গ্রাদভ প্রায় ২৫০ টি গবীয নরকূ অদে ৬ ০ 85 গন ০৬০০85 

গবীয নরকূ াকুনড়য়া নিি যঞ্জন রদফনাদথয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯ 88 গন ০৬২০০৯০88 

গবীয নরকূ াকুনড়য়া ননভাআ ডাক্তাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৫ 89 গন ০৬২০০৫০89 

গবীয নরকূ াকুনড়য়া ফক্তায মুনিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯ 90 গন ০৬২০০৯০90 

গবীয নরকূ াকুনড়য়া রভায়াদজ্জভ মুনিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯ 91 গন ০৬২০০৯০91 

গবীয নরকূ াকুনড়য়া ভধু সুধন রদফনাদথয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯ 92 গন ০৬২০০৯০92 

গবীয নরকূ াকুনড়য়া শ্রী ান্ত কুভায নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯ 93 গন ০৬২০০৯০93 

গবীয নরকূ াকুনড়য়া নঞ্জত ডাক্তাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৫ 94 গন ০৬২০০৫০94 

গবীয নরকূ াকুনড়য়া সুনাতদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৫ 95 গন ০৬২০০৫০95 

গবীয নরকূ াকুনড়য়া সুরতান মুনিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯ 96 গন ০৬২০০৯০96 

গবীয নরকূ রক্ষীপুয অনভনুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯ 98 গন ০৬২০০৯০98 

গবীয নরকূ রক্ষীপুয  াদদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০১২ 99 গন ০৬২০১২০99 



  

া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  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

গবীয নরকূ রক্ষীপুয নরয়া ত মুনিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৫ 100 গন ০৬২০০৫০100 

গবীয নরকূ ননরভপুয অনিি নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৪ 101 গন ০৬২০০৪০101 

গবীয নরকূ ননরভপুয অরভনগদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৪ 102 গন ০৬২০০৪০102 

গবীয নরকূ ননরভপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৪ 103 গন ০৬২০০৪০103 

গবীয নরকূ ননরভপুয রখদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯ 104 গন ০৬২০০৯০104 

গবীয নরকূ ননরভপুয সুফাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯ 105 গন ০৬২০০৯০105 

গবীয নরকূ ৭ নং ওয়াদড যয অিদভদযপুয গ্রাদভ প্রায় ২৫০ টি গবীয নরকূ অদে ৭ ০ 106 গন ০৭০০106 

গবীয নরকূ ৭ নং ওয়াদড যয যাভকৃষ্ণপুয গ্রাদভ প্রায় ৪০০ টি গবীয নরকূ অদে ৭ ০ 108 গন ০৭০০108 

গবীয নরকূ অিদভদযপুয অনতয়ায যভাদনয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৩ 110 গন ০৭২০১৩০110 

গবীয নরকূ অিদভদযপুয রগারাভ াযয়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৩ 111 গন ০৭২০১৩০111 

গবীয নরকূ অিদভদযপুয রগারাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৩ 112 গন ০৭২০১৩০112 

গবীয নরকূ অিদভদযপুয ান দভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৪ 113 গন ০৭২০১৪০113 

গবীয নরকূ অিদভদযপুয হুভায়ূদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৩ 114 গন ০৭২০১৩০114 

গবীয নরকূ যাভকৃষ্ণপুয অব্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৪ 116 গন ০৭২০১৪০116 

গবীয নরকূ যাভকৃষ্ণপুয িান অনরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৪ 117 গন ০৭২০১৪০117 

গবীয নরকূ যাভকৃষ্ণপুয ফাফয অনরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ১৯৯০ 118 গন ০৭১৯৯০০118 

গবীয নরকূ যাভকৃষ্ণপুয মুতাদরদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৪ 119 গন ০৭২০১৪০119 

গবীয নরকূ যাভকৃষ্ণপুয ভনদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৪ 120 গন ০৭২০১৪০120 

গবীয নরকূ যাভকৃষ্ণপুয যসুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৪ 121 গন ০৭২০১৪০121 

গবীয নরকূ ৮ নং ওয়াদড যয নরডাঙ্গা গ্রাদভ প্রায় ৪১০ টি গবীয নরকূ অদে ৮ ০ 122 গন ০৮০০122 

গবীয নরকূ ৮ নং ওয়াদড যয বাতুনড়য়া গ্রাদভ প্রায় ১৮৮ টি গবীয নরকূ অদে ৮ ০ 124 গন ০৮০০124 

গবীয নরকূ ৮ নং ওয়াদড যয ারফযাট গ্রাদভ প্রায় ৩৮৮ টি গবীয নরকূ অদে ৮ ০ 126 গন ০৮০০126 

গবীয নরকূ নরডাঙ্গা অপাদিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০১০ 129 গন ০৮২০১০০129 

গবীয নরকূ নরডাঙ্গা আঈনুদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ০ 131 গন ০৮০০131 

গবীয নরকূ নরডাঙ্গা  াওাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ০ 132 গন ০৮০০132 

গবীয নরকূ নরডাঙ্গা ননফয়ায ভাষ্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০১৪ 133 গন ০৮২০১৪০133 

গবীয নরকূ নরডাঙ্গা যন দফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০০৭ 134 গন ০৮২০০৭০134 

গবীয নরকূ নরডাঙ্গা যনপদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০১২ 135 গন ০৮২০১২০135 

গবীয নরকূ নরডাঙ্গা াাফাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০১১ 136 গন ০৮২০১১০136 

গবীয নরকূ বাতুনড়য়া অনাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০০১ 137 গন ০৮২০০১০137 

গবীয নরকূ বাতুনড়য়া অফদ্যোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০০৮ 138 গন ০৮২০০৮০138 

গবীয নরকূ বাতুনড়য়া নভঠুয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০১০ 139 গন ০৮২০১০০139 

গবীয নরকূ বাতুনড়য়া রভাাব্বদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০১১ 140 গন ০৮২০১১০140 

গবীয নরকূ বাতুনড়য়া ভনেদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০০৪ 141 গন ০৮২০০৪০141 

গবীয নরকূ ারফযাট অন দিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০০৮ 142 গন ০৮২০০৮০142 

গবীয নরকূ ারফযাট পনযদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০১৩ 145 গন ০৮২০১৩০145 

গবীয নরকূ ারফযাট ভনতদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০০৫ 146 গন ০৮২০০৫০146 

গবীয নরকূ ৯ নং ওয়াদড যয যাভ ান্তপুয গ্রাদভ প্রায় ৭০ টি গবীয নরকূ অদে ৯ ০ 149 গন ০৯০০149 

গবীয নরকূ ৯ নং ওয়াদড যয রদখযফাতান গ্রাদভ প্রায় ১৯০ টি গবীয নরকূ অদে ৯ ০ 151 গন ০৯০০151 

গবীয নরকূ ৯ নং ওয়াদড যয াদ্যল্যাপুয গ্রাদভ প্রায় ২০০ টি গবীয নরকূ অদে ৯ ০ 153 গন ০৯০০153 



  

াতা-17 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

গবীয নরকূ যাভ ান্তপুয  াওাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৯ ২০১০ 155 গন ০৯২০১০০155 

গবীয নরকূ রদখযফাতান অযাদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৯ ২০১৩ 156 গন ০৯২০১৩০156 

গবীয নরকূ রদখযফাতান াাদদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৯ ২০০৮ 158 গন ০৯২০০৮০158 

গবীয নরকূ াদ্যল্যাপুয অনরদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৯ ২০১২ 159 গন ০৯২০১২০159 

গবীয নরকূ াদ্যল্যাপুয ওভদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৯ ২০১২ 160 গন ০৯২০১২০160 

গবীয নরকূ াদ্যল্যাপুয ভাসুদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৯ ২০১৩ 161 গন ০৯২০১৩০161 

গবীয নরকূ াদ্যল্যাপুয াভাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৯ ২০১১ 162 গন ০৯২০১১০162 

গবীয নরকূ াদ্যল্যাপুয ায়দাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৯ ২০১২ 163 গন ০৯২০১২০163 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: স্যাননটাযী ল্যানিন/টয়দরট 

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

স্যাননটাযী ল্যানিন ১ নং ওয়াদড যয কৃষ্ণনগয গ্রাদভ প্রায় ৭৪৮ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ১ ০ 2 দর ০১০০2 

স্যাননটাযী ল্যানিন ১ নং ওয়াদড যয িয়নগয গ্রাদভ প্রায় ৬০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ১ ০ 4 দর ০১০০4 

স্যাননটাযী ল্যানিন কৃষ্ণনগয িনদভয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ১ ২০১৩ 9 দর ০১২০১৩০9 

স্যাননটাযী ল্যানিন কৃষ্ণনগয পনযদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ১ ২০১৪ 10 দর ০১২০১৪০10 

স্যাননটাযী ল্যানিন কৃষ্ণনগয ভদনায়াদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ১ ২০১২ 11 দর ০১২০১২০11 

স্যাননটাযী ল্যানিন িয়নগয িানভদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ১ ২০১১ 19 দর ০১২০১১০19 

স্যাননটাযী ল্যানিন িয়নগয ভানদনয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ১ ২০১৩ 23 দর ০১২০১৩০23 

স্যাননটাযী ল্যানিন ২ নং ওয়াদড যয  য়ারখারী গ্রাদভ প্রায় ২১০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ২ ০ 26 দর ০২০০26 

স্যাননটাযী ল্যানিন ২ নং ওয়াদড যয রদয়াড়া গ্রাদভ প্রায় ২০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ২ ০ 28 দর ০২০০28 

স্যাননটাযী ল্যানিন 3 নং ওয়াদড য প্রায় ৪৩০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৩ ০ 41 দর ০৩০০41 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ নং ওয়াদড যয দ্যগ যাপুয গ্রাদভ প্রায় ১০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৪ ০ 47 দর ০৪০০47 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ নং ওয়াদড যয বদ্রডাঙ্গা গ্রাদভ প্রায় ২২০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৪ ০ 50 দর ০৪০০50 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওয়াদড যয অিভপুয গ্রাদভ প্রায় ১২০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৫ ০ 60 দর ০৫০০60 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওয়াদড যয ওভযপুয গ্রাদভ প্রায় ১৪০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৫ ০ 61 দর ০৫০০61 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওয়াদড যয খদ য ফনগ্রাভ গ্রাদভ প্রায় ১৩০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৫ ০ 64 দর ০৫০০64 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওয়াদড যয ফনগ্রাভ গ্রাদভ প্রায় ৬৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৫ ০ 65 দর ০৫০০65 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওয়াদড যয াকুনড়য়া গ্রাদভ প্রায় ১০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৬ ০ 81 দর ০৬০০81 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওয়াদড যয রক্ষীপুয গ্রাদভ প্রায় ১০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৬ ০ 84 দর ০৬০০84 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওয়াদড যয ননরভপুয গ্রাদভ প্রায় ২৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৬ ০ 86 দর ০৬০০86 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ নং ওয়াদড যয অিদভদযপুয গ্রাদভ প্রায় ২৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৭ ০ 107 দর ০৭০০107 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ নং ওয়াদড যয যাভকৃষ্ণপুয গ্রাদভ প্রায় ৪০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৭ ০ 109 দর ০৭০০109 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ নং ওয়াদড যয নরডাঙ্গা গ্রাদভ প্রায় ৫২৭ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৮ ০ 123 দর ০৮০০123 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ নং ওয়াদড যয বাতুনড়য়া গ্রাদভ প্রায় ২৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৮ ০ 125 দর ০৮০০125 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ নং ওয়াদড যয ারফযাট গ্রাদভ প্রায় ৪১৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৮ ০ 127 দর ০৮০০127 

স্যাননটাযী ল্যানিন নরডাঙ্গা অযাদপয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০১১ 130 দর ০৮২০১১০130 

স্যাননটাযী ল্যানিন ারফযাট অন দরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০১৪ 143 দর ০৮২০১৪০143 

স্যাননটাযী ল্যানিন ারফযাট অরতাদপয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০১৩ 144 দর ০৮২০১৩০144 

স্যাননটাযী ল্যানিন ারফযাট ভনপদিয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০১০ 147 দর ০৮২০১০০147 

স্যাননটাযী ল্যানিন ারফযাট যনফয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০১৩ 148 দর ০৮২০১৩০148 



  

াতা-18 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওয়াদড যয যাভ ান্তপুয গ্রাদভ প্রায় ৮০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৯ ০ 150 দর ০৯০০150 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওয়াদড যয রদখযফাতান গ্রাদভ প্রায় ৯০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৯ ০ 152 দর ০৯০০152 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওয়াদড যয াদ্যল্যাপুয গ্রাদভ প্রায় ২০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৯ ০ 154 দর ০৯০০154 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: াওড়/ফাওড়/খার/নফর/পুকুয ও ন্যান্য 

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

নফর কৃষ্ণনগয িদরশ্বয নফর ১ ০ 8 খাাফা ০১০০8 

নফর িদরশ্বয নফর ২ ০ 37 খাাফা ০২০০37 

নফর ভাথা ডাঙ্গায নফর ৪ ০ 57 খাাফা ০৪০০57 

নফর ভানুল ভানয নফর ৪ ০ 58 খাাফা ০৪০০58 

নফর খয়যা নফর ৬ ০ 87 খাাফা ০৬০০87 

নফর পু ুঁটিভাযী নফর ৬ ০ 97 খাাফা ০৬০০97 

নফর  াতরাভাযী নফর ৭ ০ 115 খাাফা ০৭০০115 

নফর িদরশ্বয নফর ৮ ০ 128 খাাফা ০৮০০128 

নফর রদখযফাতান রবাদগয নফর ৯ ০ 157 খাাফা ০৯০০157 

 

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 কৃষ্ণনগয যাস্তা ১ ০ 8 পারুদ য ফানড় িাঈদরয নফর ভাযা ০১০০8 

ভাটিয যাস্তা কৃষ্ণনগয যাস্তা ১ ০ 9 নদ্যদরয ফানড় পনয়াদযয ফানড় ভাযা ০১০০9 

ভাটিয যাস্তা িয়নগয নিভাড়া যাস্তা ১ ০ 10 অাদদয ফানড় িনরদভয ফানড় ভাযা ০১০০10 

ভাটিয যাস্তা িয়নগয যাস্তা ১ ০ 11 আ যাদভয ফানড় যনফয ফানড় ভাযা ০১০০11 

ভাটিয যাস্তা িয়নগয যাস্তা ১ ০ 12 আ যাদভয ফানড় ভনিদ ভাযা ০১০০12 

ভাটিয যাস্তা দ্যগ যাপুয যাস্তা ১ ০ 13 আ যাদভয ফানড় াচুয ফানড় ভাযা ০১০০13 

ভাটিয যাস্তা অভানদতয ফানড়য যাস্তা ২ ০ 17 িারাদরয ফানড় অভানদতয ফানড় ভাযা ০২০০17 

ভাটিয যাস্তা নফদরয যাস্তা ২ ০ 19 িান দযয ফানড় নফর ভাযা ০২০০19 

ভাটিয যাস্তা রফওরা ফটতরা যাস্তা ২ ০ 21 িান দযয ফানড় নফর ভাযা ০২০০21 

ভাটিয যাস্তা ভাে ফািায যাস্তা ২ ০ 22 ারফানড় ভাে ফািায ভাযা ০২০০22 

ভাটিয যাস্তা রভম্বাদযয ফানড়য যাস্তা ২ ০ 23 িান দযয ফানড় রভম্বাদযয ফানড় ভাযা ০২০০23 

ভাটিয যাস্তা অনাদযয ফানড়য যাস্তা ৩ ০ 28 অ যাদভয ফানড় অনাদযয অনব্র ভাযা ০৩০০28 

ভাটিয যাস্তা গপপাদযয ফানড়য যাস্তা ৩ ০ 31 নি রযাড গপপাদযয ফানড় ভাযা ০৩০০31 

ভাটিয যাস্তা যণনিদতয ফানড়য যাস্তা ৩ ০ 32  াদয়দভয ফানড় যণনিদতয ফানড় ভাযা ০৩০০32 

ভাটিয যাস্তা অনায ভাষ্টাদযয ফানড়য রযাড ৪ ০ 36 রভাস্তপায ফানড় অনায ভাষ্টাদযয ফানড় ভাযা ০৪০০36 

ভাটিয যাস্তা ঈনিদযয ফানড়য রযাড ৪ ০ 37 পূফ যাড়া ভাদ্রাা ঈনিদযয ফানড় ভাযা ০৪০০37 

ভাটিয যাস্তা ঈিযাড়া ভাদঠয রযাড ৪ ০ 38 রদ দনয ফানড় ভাঠ ভাযা ০৪০০38 

ভাটিয যাস্তা ননিাদভয ফানড়য রযাড ৪ ০ 40 আয়াদদয ফানড় ননিাদভয ফানড় ভাযা ০৪০০40 

ভাটিয যাস্তা পূফ যাড়া ভনিদদয রযাড ৪ ০ 41 অনভদযয ফানড় ভনিদ ভাযা ০৪০০41 

ভাটিয যাস্তা ফক্কাদযয ফানড়য রযাড ৪ ০ 42 সুদযায ফানড় ফক্কাদযয ফানড় ভাযা ০৪০০42 

ভাটিয যাস্তা রভদরায ফানড়য রযাড ৪ ০ 43 নরয়াদযয ফানড় রভদরায ফানড় ভাযা ০৪০০43 

ভাটিয যাস্তা দযায়াদযয ফানড়য রযাড ৪ ০ 44 পূফ যাড়া ক্লাফ দযায়াদযয ফানড় ভাযা ০৪০০44 



  

াতা-19 : 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 অিভপুয যাস্তা ৫ ০ 48 পারুদ য ফানড় আাযদতয ফানড় ভাযা ০৫০০48 

ভাটিয যাস্তা অিভপুয যাস্তা ৫ ০ 49 ানপজুদযয ফানড় মুযাদদয ফানড় ভাযা ০৫০০49 

ভাটিয যাস্তা অিভপুয যাস্তা ৫ ০ 50 নযফুদরয ফানড় ফাাদযয ফানড় ভাযা ০৫০০50 

ভাটিয যাস্তা অিভপুয যাস্তা ৫ ০ 51 সুযদতয ফানড় অভিাদদয ফানড় ভাযা ০৫০০51 

ভাটিয যাস্তা খদ য ফনগ্রাভ যাস্তা ৫ ০ 53 আভাদনয ফানড় ঈিদযয ফানড় ভাযা ০৫০০53 

ভাটিয যাস্তা খদ য ফনগ্রাভ যাস্তা ৫ ০ 54 অভিাদদয ফানড় যিদফয ফানড় ভাযা ০৫০০54 

ভাটিয যাস্তা ফনগ্রাভ যাস্তা ৫ ০ 56 ভননদযয ফানড় অআয়ুদফয ফানড় ভাযা ০৫০০56 

ভাটিয যাস্তা ফনগ্রাভ যাস্তা ৫ ০ 57 িাাঙ্গীদযয ফানড় পারুদ য ফানড় ভাযা ০৫০০57 

ভাটিয যাস্তা ফনগ্রাভ যাস্তা ৫ ০ 58 রুস্তদভয ফানড়  নফদযয ফানড় ভাযা ০৫০০58 

ভাটিয যাস্তা ফনগ্রাভ যাস্তা ৫ ০ 59 ফাফদযয ফানড় ইদগা ভাযা ০৫০০59 

ভাটিয যাস্তা ফনগ্রাভ যাস্তা ৫ ০ 60 আভাদনয ফানড় লুতপদযয ফানড় ভাযা ০৫০০60 

ভাটিয যাস্তা পূিাদখারা রযাড ৬ ০ 65 ান্তয ফানড় পূিাদখারা ভাযা ০৬০০65 

ভাটিয যাস্তা পূফ যাড়ায যাস্তা ৬ ০ 66 অিগদযয ফানড় অনিদিয ফানড় ভাযা ০৬০০66 

ভাটিয যাস্তা নফদরয যাস্তা ৬ ০ 67 িয়নাদরয ফানড় রয অনরয ফানড় ভাযা ০৬০০67 

ভাটিয যাস্তা নফদরয যাস্তা ৬ ০ 68 রানায ফানড় নফর ভাযা ০৬০০68 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা ৬ ০ 69 এন য়াদযয ফানড় াাদনয ফানড় ভাযা ০৬০০69 

ভাটিয যাস্তা ভনিদযয যাস্তা ৬ ০ 70 নঞ্জদতয ফানড় ভধুয ফানড় ভাযা ০৬০০70 

ভাটিয যাস্তা যওদনয ফানড়য যাস্তা ৬ ০ 71 ভঞ্জুদযয ফানড় যওদনয ফানড় ভাযা ০৬০০71 

ভাটিয যাস্তা রক্ষীপুদযয যাস্তা ৬ ০ 72 নরয়া দতয ফানড় আভাআদরয ফানড় ভাযা ০৬০০72 

ভাটিয যাস্তা ননরভপুয দনক্ষনাড়ায যাস্তা ৬ ০ 73 নভিানুদযয ফানড় যব্বাননয ফানড় ভাযা ০৬০০73 

ভাটিয যাস্তা ননরভপুয ফািাদযয যাস্তা ৬ ০ 74 ফানযদ য ফানড় ফািায ভাযা ০৬০০74 

ভাটিয যাস্তা নিভাড়ায যাস্তা ৭ ০ 76 ভাদ্রাা তাদরদফয ফানড় ভাযা ০৭০০76 

ভাটিয যাস্তা ফাঘাযাড়ায যাস্তা ৭ ০ 78 রতভাথা নিরুদরয ফানড় ভাযা ০৭০০78 

ভাটিয যাস্তা ফাফদযয নডদয যাস্তা ৭ ০ 81 রযিাঈদরয ফানড় ফফদযয নড ভাযা ০৭০০81 

ভাটিয যাস্তা রবাদগয নফদরয যাস্তা ৭ ০ 82 ভাদ্রাা রবাদগয নফর ভাযা ০৭০০82 

ভাটিয যাস্তা যাভকৃষ্ণপুয দনক্ষনাড়ায যাস্তা ৭ ০ 83 আয়াকুদফয ফানড় আরাদভয ফানড় ভাযা ০৭০০83 

ভাটিয যাস্তা যাভকৃষ্ণপুয ফািায যাস্তা ৭ ০ 84 ঋনলয ফানড় ফািায ভাযা ০৭০০84 

ভাটিয যাস্তা শ্মাদনয রযাড ৭ ০ 87 মুনতাদযয ফানড় শ্মান ভাযা ০৭০০87 

ভাটিয যাস্তা নরডাঙ্গা যাস্তা ৮ ০ 92 নরডাঙ্গা ভনিদ অভিাদদয ফানড় ভাযা ০৮০০92 

ভাটিয যাস্তা নরডাঙ্গা যাস্তা ৮ ০ 93 খাদরদ য ফানড় িযত অনরয ফানড় ভাযা ০৮০০93 

ভাটিয যাস্তা নরডাঙ্গা যাস্তা ৮ ০ 94 রাদয ফানড় ভাঠ ভাযা ০৮০০94 

ভাটিয যাস্তা নরডাঙ্গা যাস্তা ৮ ০ 95 অননদয ফানড় দযয ফানড় ভাযা ০৮০০95 

ভাটিয যাস্তা নরডাঙ্গা যাস্তা ৮ ০ 96 িযত অনরয ফানড় ভনিদ ভাযা ০৮০০96 

ভাটিয যাস্তা নরডাঙ্গা যাস্তা ৮ ০ 97 যনপদ য ফানড় রভদনদয ফানড় ভাযা ০৮০০97 

ভাটিয যাস্তা বাতুনড়য়া যাস্তা ৮ ০ 98 বুদদায ফটতরা ভাসুদদয ফানড় ভাযা ০৮০০98 

ভাটিয যাস্তা বাতুনড়য়া যাস্তা ৮ ০ 99 বুদদায ফটতরা পারুদ য ফানড় ভাযা ০৮০০99 

ভাটিয যাস্তা বাতুনড়য়া যাস্তা ৮ ০ 100 নরয়াদযয ফানড় নরটদনয ফানড় ভাযা ০৮০০100 

ভাটিয যাস্তা বাতুনড়য়া যাস্তা ৮ ০ 101 খাদরদ য ফানড় তওীদদয ফানড় ভাযা ০৮০০101 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা ৮ ০ 102 ভনিয িড়  তরা ভাযা ০৮০০102 

ভাটিয যাস্তা ারফযাট যাস্তা ৮ ০ 103 ফা ীয রদা ান ভাঠ ভাযা ০৮০০103 



  

াতা-20 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

ভাটিয যাস্তা ারফযাট যাস্তা ৮ ০ 104 ফা ীয রদা ান অারদতয ফানড় ভাযা ০৮০০104 

ভাটিয যাস্তা ারফযাট যাস্তা ৮ ০ 105 ারফযাট ভনিয আফাদদতয ফানড় ভাযা ০৮০০105 

ভাটিয যাস্তা িহুদযয ফানড়য যাস্তা ৯ ০ 108 নুয অনরয ফানড় িহুদযয ফানড় ভাযা ০৯০০108 

ভাটিয যাস্তা দনক্ষনাড়া ওভদযয ফানড়য যাস্তা ৯ ০ 109 ভনঈনদ্দদনয ফানড় ওভদযয ফানড় ভাযা ০৯০০109 

ভাটিয যাস্তা ধরায যাস্তা ৯ ০ 110 ানপদিয ফানড় ধরা ভাযা ০৯০০110 

ভাটিয যাস্তা াআ াড়া রযাড ৯ ০ 111 মুস্তাদ য ফানড় াআ াড়া ভাযা ০৯০০111 

ভাটিয যাস্তা াআ াড়া রযাড ৯ ০ 112  াওাদযয ফানড় পনয়াদযয ফানড় ভাযা ০৯০০112 

ভাটিয যাস্তা ফটতরা যাস্তা ৯ ০ 114 অাদদয ফানড় ফটতরা ভাযা ০৯০০114 

ভাটিয যাস্তা মুিাদভয ফানড়য যাস্তা ৯ ০ 115 ফুর নভয়ায ফানড় মুিাদভয ফানড় ভাযা ০৯০০115 

ভাটিয যাস্তা রার নভয়ায ফানড়য যাাতা ৯ ০ 116 নুয অনরয ফানড় রার নভয়ায ফানড় ভাযা ০৯০০116 

ভাটিয যাস্তা াাদদতয ফানড়য যাস্তা ৯ ০ 117 নুয অনরয ফানড় াাদদতয ফানড় ভাযা ০৯০০117 

ভাটিয যাস্তা স্কুর রযাড ৯ ০ 119 িহুদযয ফানড় স্কুর ভাযা ০৯০০119 

 

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 কৃষ্ণনগয যাস্তা ১ ২০০৪ 6 আনাদযয ফানড় ননদ্দদ য ফানড় াআ ০১২০০৪০6 

আদটয নরং যাস্তা কৃষ্ণনগয যাস্তা ১ ২০১১ 7 াভাদদয ফানড় পারুদ য ফানড় াআ ০১২০১১০7 

আদটয নরং যাস্তা অ যাদভয ফানড়য যাস্তা ৩ ২০০৮ 27 নগয়াদয ফানড় অ যাদভয ফানড় াআ ০৩২০০৮০27 

আদটয নরং যাস্তা ওভযপুয যাস্তা ৫ ২০০৮ 52 ফাফদযয ফানড় ারুদনয ফানড় াআ ০৫২০০৮০52 

আদটয নরং যাস্তা যাভকৃষ্ণপুয ফািায যাস্তা ৭ ২০০৮ 85 ফািায রতভাথা াআ ০৭২০০৮০85 

আদটয নরং যাস্তা শ্মাদনয রযাড ৭ ২০০৮ 86 ঋনলয ফানড় মুনতাদযয ফানড় াআ ০৭২০০৮০86 

 

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 রফওরা ফটতরা যাস্তা ২ ২০০৮ 20 ফটতরা িান দযয ফানড় াদনফ ০২২০০৮০20 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ঈিযাড়া ভাদ্রাায যাস্তা ৩ ২০১০ 30 নরয়া দতয ফানড় ঈিযাড়া ভাদ্রাা াদনফ ০৩২০১০০30 

রনযং রফাল্ড যাস্তা দনক্ষনাড়ায যাস্তা ৭ ১৯৯৬ 75 অক্কাদয ফানড় ভনিদ াদনফ ০৭১৯৯৬০75 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ফাঘাযাড়ায রযাড ৭ ২০০০ 80 ভনিদ অনভদযয ফানড় াদনফ ০৭২০০০০80 

 

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 কৃষ্ণনগয িয়নগয যাস্তা ১ ২০০২ 4 রন ভদরয ফানড় রখরাপদতয ফানড় ানি ০১২০০২০4 

া া যাস্তা কৃষ্ণনগয যাস্তা ১ ২০০১ 5 ননদ্দদ য ফানড় ানভদদয ফানড় ানি ০১২০০১০5 

া া যাস্তা ভণ্ডর াড়া যাস্তা ১ ২০০০ 14 আভযাদনয ফানড় দস্তদ য ফানড় ানি ০১২০০০০14 

া া যাস্তা ফাঘাযাড়া যাস্তা ২ ২০০৭ 18 াভাদদয ফানড় অভানদতয ফানড় ানি ০২২০০৭০18 

া া যাস্তা অ যাদভয ফানড়য যাস্তা ৩ ২০০২ 26 াাদদতয ফানড় অ যাদভয ফানড় ানি ০৩২০০২০26 

া া যাস্তা ঈিযাড়া ভাদ্রাায যাস্তা ৩ ২০০৯ 29 পুনর  যাম্প নরয়া দতয ফানড় ানি ০৩২০০৯০29 

া া যাস্তা লুতপদযয ফানড়য যাস্তা ৩ ১৯৯৭ 33 ফাক্কাদযয ফানড় লুতপদযয ফানড় ানি ০৩১৯৯৭০33 

া া যাস্তা খাজুযা রযাড ৪ ২০০২ 39 অনতয ফানড় িাভাদরয ফানড় ানি ০৪২০০২০39 

া া যাস্তা খদ য ফনগ্রাভ ফনগ্রাভ যাস্তা ৫ ২০০০ 55 রভফিাদযয ফানড় ভওদ্যদদয ফানড় ানি ০৫২০০০০55 



  

াতা-21 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

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

া া যাস্তা খাজুযা নানযদ রফাড়ীয়া রযাড ৬ ২০০০ 62 গনন গানিয ফানড় ননিদযয ফানড় ানি ০৬২০০০০62 

া া যাস্তা নানযদ রফাড়ীয়া রযাড ৬ ১৯৯৮ 63 গনন গানিয ফানড় ভঞ্জুদযয ফানড় ানি ০৬১৯৯৮০63 

া া যাস্তা াকুনড়য়া রযাড ৬ ২০০৬ 64 নভিানুদযয ফানড় সুদফাদরয ফানড় ানি ০৬২০০৬০64 

া া যাস্তা ফাঘাযাড়া যাস্তা ৭ ১৯৯০ 77 রবাদগয নফদরয ভাথা অবুদরয ফানড় ানি ০৭১৯৯০০77 

া া যাস্তা ফাঘাযাড়ায রযাড ৭ ১৯৯৬ 79 অ ফদযয ফানড় ভনিদ ানি ০৭১৯৯৬০79 

া া যাস্তা নরডাঙ্গা ারফযাট যাস্তা ৮ ২০০০ 91 আাদ য ফানড় ানুয ফানড় ানি ০৮২০০০০91 

া া যাস্তা ফাঘাযাড়া রযাড ৯ ২০০৯ 113 ীদদয ফানড় অনিজুদযয ফানড় ানি ০৯২০০৯০113 

া া যাস্তা ীদদয ফানড়য যাস্তা ৯ ২০০৯ 118 জুরনপ াদযয ফানড় ীদদয ফানড় ানি ০৯২০০৯০118 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ব্রীি /  ারবাট য ও ন্যান্য 

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

ব্রীি ১ নং ওয়াদড য ২ টি ব্রীি অদে ১ ০ 1 ব্রীি ০১০০1 

 ারবাট য ১ নং ওয়াদড য ৬০ টি াআ  ারবাট য অদে ১ ০ 2  াবা ০১০০2 

 ারবাট য ১ নং ওয়াদড য ৭ টি ফক্স  ারবাট য অদে ১ ০ 3  াবা ০১০০3 

 ারবাট য ২ নং ওয়াদড য প্রায় ১৪ টি াআ  ারবাট য অদে ২ ০ 15  াবা ০২০০15 

 ারবাট য ২ নং ওয়াদড য প্রায় ৮ টি ফক্স  ারবাট য অদে ২ ০ 16  াবা ০২০০16 

 ারবাট য ৩ নং ওয়াদড য ১৮ টি াআ  ারবাট য অদে ৩ ০ 24  াবা ০৩০০24 

 ারবাট য ৩ নং ওয়াদড য ৩ টি ফক্স  ারবাট য অদে ৩ ০ 25  াবা ০৩০০25 

 ারবাট য ৪ নং ওয়াদড য ২ টি ফক্স  ারবাট য অদে ৪ ০ 34  াবা ০৪০০34 

 ারবাট য ৪ নং ওয়াদড য ৮ টি াআ  ারবাট য অদে ৪ ০ 35  াবা ০৪০০35 

 ারবাট য ৫ নং ওয়াদড য ১২ টি ফক্স  ারবাট য অদে ৫ ০ 45  াবা ০৫০০45 

 ারবাট য ৫ নং ওয়াদড য ২৪ টি াআ  ারবাট য অদে ৫ ০ 46  াবা ০৫০০46 

ব্রীি ৫ নং ওয়াদড য ৪ টি ব্রীি অদে ৫ ০ 47 ব্রীি ০৫০০47 

 ারবাট য ৬ নং ওয়াদড য ৭ টি ফক্স  ারবাট য অদে ৬ ০ 61  াবা ০৬০০61 

 ারবাট য ৮ নং ওয়াদড য ২ টি ফক্স  ারবাট য অদে ৮ ০ 88  াবা ০৮০০88 

ব্রীি ৮ নং ওয়াদড য ৬ টি ব্রীি অদে ৮ ০ 89 ব্রীি ০৮০০89 

 ারবাট য ৮ নং ওয়াদড য ৬০ টি াআ  ারবাট য অদে ৮ ০ 90  াবা ০৮০০90 

 ারবাট য ৯ নং ওয়াদড য ১২ টি াআ  ারবাট য অদে ৯ ০ 106  াবা ০৯০০106 

 ারবাট য ৯ নং ওয়াদড য ১৮ টি ফক্স  ারবাট য অদে ৯ ০ 107  াবা ০৯০০107 

 

 

 

 



  

াতা-22 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-23 : 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 

১ কৃষ্ণনগয ইদগা ভয়দান ১ ১৮৮৮   স্থানীয় িনগণ           

২ কৃষ্ণনগয এনতভখানা। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি ১ ১৯৮৭   স্থানীয় িনগণ           

৩ কৃষ্ণনগয  নভঈননটি নক্লনন  ১ ১৯৯৭   য ায           

৪ কৃষ্ণনগয ক্লাফ ১ ২০০৮   স্থানীয় িনগণ           

৫ কৃষ্ণনগয দনক্ষনাড়া িাদভ ভনিদ ১ ১৯৯৯   স্থানীয় িনগণ           

৬ কৃষ্ণনগয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ ১ ১৯৮৫   স্থানীয় িনগণ           

৭ কৃষ্ণনগয ফািায িাদভ ভনিদ। টিনদড ১ ১৯৯২   স্থানীয় িনগণ           

৮ কৃষ্ণনগয ফািায। স্থায়ী রদা ান ১৮ টি ১ ১৯৮৫   স্থানীয় িনগণ           

৯ কৃষ্ণনগয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৫ টি ১ ১৯৯৬   স্থানীয় িনগণ ২০১২/২০১৩   নক্ষা প্রদ ৌর 

নধদিয 

    

১০ কৃষ্ণনগয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ ১ ১৯৮০   স্থানীয় িনগণ           

১১ কৃষ্ণনগয ভন্ডরাড়া িাদভ ভনিদ ১ ১৯৮৪   স্থানীয় িনগণ           

১২ কৃষ্ণনগয ভন্ডরাড়া ক্লাফ ১ ২০০০   স্থানীয় িনগণ           

১৩ কৃষ্ণনগয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৫ টি ১ ১৯০৫   স্থানীয় িনগণ ২০১২/২০১৩   এর নি আ নড     

১৪ কৃষ্ণনগয াদপনিয়া ভাদ্রাা। বফন ২ টি, রুভ ৭ টি ১ ১৯৮৭   স্থানীয় িনগণ           

১৫ িয়নগয ইদগা ভয়দান ১ ১৮৮৭   স্থানীয় িনগণ           

১৬ িয়নগয ক্লাফ ১ ২০০৮   স্থানীয় িনগণ           

১৭ িয়নগয দনক্ষনাড়া িাদভ ভনিদ ১ ২০০৫   স্থানীয় িনগণ           

১৮ িয়নগয দানখর ভাদ্রাা। বফন ৩ টি, রুভ ৯ টি ১ ১৮৮৭   স্থানীয় িনগণ           

১৯ িয়নগয ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ ১ ২০০১   স্থানীয় িনগণ           

২০ িয়নগয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ ১ ২০০৪   স্থানীয় িনগণ           

২১  য়ারখারী পূফ যাড়া ক্লাফ। টিনদড ২ ২০০১               

২২  য়ারখারী পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ ২ ১৯৭৫               

২৩  য়ারখারী নিভাড়া ক্লাফ। টিনদড ২ ২০০৪               

২৪  য়ারখারী নিভাড়া িাদভ ভনিদ ২ ১৯২১               

২৫  য়ারখারী ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ। ২ তরা ২ ২০০১               

২৬  য়ারখারী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ১ টি, রুভ ৫ টি ২ ২০০৪               

২৭ রদয়াড়া  ানর ভনিয ২ ১৯২০               

২৮ রদয়াড়া পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ ২ ১৯৯৮               

২৯ রদয়াড়া নিভাড়া িাদভ ভনিদ ২ ১৯৮০               

৩০ রদয়াড়া ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ ২ ১৯৮০               

৩১ ৩ নং যায়পুয আঈননয়ন নযলদ। ২ তরা বফন, রুভ ১৪ টি ৩ ১৯৭৩               

৩২ অা ৩ ২০০৪               

৩৩ ন্যানার ফীভা ৩ ২০০৯               

৩৪ প্রগনত ফীভা ৩ ২০০৭               

৩৫ যায়পুয আঈননয়ন  নভঈননটি নক্লনন । বফন ১ টি, রুভ ৮ টি ৩ ১৮৮৫   য ায           

৩৬ যায়পুয ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৩ ২০১০   স্থানীয় িনগণ           

৩৭ যায়পুয  াারী াড়া র ন্দ্রীয় রগানফি ভনিয ৩ ২০০২   স্থানীয় িনগণ           



  

া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 

৩৮ যায়পুয  ানর ভনিয ৩ ১৯২২   স্থানীয় িনগণ           

৩৯ যায়পুয  দরনিদয়ট স্কুর। বফন ৩ টি, রুভ ২৩ টি ৩ ১৯৩০   স্থানীয় িনগণ ১৯৯৭   য ায     

৪০ যায়পুয গুিাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৩ ১৯৯৬   স্থানীয় িনগণ           

৪১ যায়পুয ডানঙ্গযাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৩ ২০০৬   স্থানীয় িনগণ           

৪২ যায়পুয দনক্ষনাড়া িাদভ ভনিদ ৩ ১৪২২   স্থানীয় িনগণ           

৪৩ যায়পুয াকুনড়য়াাড়া িাদভ ভনিদ ৩ ২০০৪   স্থানীয় িনগণ           

৪৪ যায়পুয াকুনড়য়াাড়া িাদভ ভনিদ (২) ৩ ১৯২০   স্থানীয় িনগণ           

৪৫ যায়পুয ফািায র ন্দ্রীয় ইদগা ভয়দান ৩ ১৮৩০   স্থানীয় িনগণ           

৪৬ যায়পুয ফািায র ন্দ্রীয় িাদভ ভনিদ। ২ তরা ৩ ১৮৩০   স্থানীয় িনগণ           

৪৭ যায়পুয ফািায রাষ্ট নপ ৩ ১৯৭৫   স্থানীয় িনগণ           

৪৮ যায়পুয ফািায র্ভনভ নপ ৩ ২০১২   য ায           

৪৯ যায়পুয ফািায। স্থায়ী রদা ান প্রায় ১০০ টি ৩ ০               

৫০ যায়পুয রভাোাড়া িাদভ ভনিদ ৩ ২০০০   স্থানীয় িনগণ           

৫১ যায়পুয রভাোাড়া িাদভ ভনিদ (২) ৩ ২০০৫   স্থানীয় িনগণ           

৫২ যায়পুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি, ১ তরা বফন ২ 

টি, রুভ ১৪ টি 

৩ ১৮৩০   স্থানীয় িনগণ ২০০৬   এর নি আ নড     

৫৩ যায়পুয াদপনিয়া ভাদ্রাা। ২ তরা বফন ১ টি, রুভ ২ টি ৩ ১৯৮৬   স্থানীয় িনগণ ২০০৪   পযাননরটিি নডাট যদভন্ট     

৫৪ রুারী ব্যাং  ৩ ১৯৮০   য ায           

৫৫ শ্রনভ  আঈননয়ন নিয়া নভনত ৩ ২০০২   স্থানীয় িনগণ           

৫৬ দূগ যাপুয ইদগা ভয়দান ৪ ১৯৬৪   স্থানীয় িনগণ           

৫৭ দূগ যাপুয এনতভখানা ৪ ২০০৪   স্থানীয় িনগণ           

৫৮ দূগ যাপুয রতাপাজ্জর রভাোয ফানড়য াদ িাদভ ভনিদ। টিনদড ৪ ২০০২   স্থানীয় িনগণ           

৫৯ দূগ যাপুয ফািায িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৯৬   স্থানীয় িনগণ           

৬০ দূগ যাপুয ফািায মাত্রী োঈনী ৪ ২০০৮   আঈ ন           

৬১ দূগ যাপুয ফািায। স্থায়ী রদা ান ৫০ টি ৪ ০               

৬২ দূগ যাপুয নফশ্বাাড়া ইদগা ভয়দান ৪ ১৯৯৯   স্থানীয় িনগণ           

৬৩ দূগ যাপুয নফশ্বা ফানড় িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৮৬   স্থানীয় িনগণ           

৬৪ দূগ যাপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৯২   স্থানীয় িনগণ           

৬৫ দূগ যাপুয ভনরা ভাদ্রাা। বফন ২ টি, রুভ ৯ টি ৪ ১৯৮৪   স্থানীয় িনগণ ২০০৯   পযাননরটিি নডাট যদভন্ট     

৬৬ দূগ যাপুয ারাভ রভাোয ফানড়য াদ িাদভ ভনিদ। টিনদড ৪ ১৯৮৬   স্থানীয় িনগণ           

৬৭ দূগ যাপুয নননয়য ভাদ্রাা। বফন ২ টি, রুভ ৬ টি ৪ ১৯৬২   স্থানীয় িনগণ ১৯৯৪   পযাননরটিি নডাট যদভন্ট     

৬৮ দূগ যাপুয ভাি  ল্যাণ ক্লাফ ৪ ১৯৯৬   স্থানীয় িনগণ           

৬৯ দূগ যাপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৬ টি ৪ ১৯২৩   স্থানীয় িনগণ ১৯৯৮   এর নি আ নড     

৭০ বদ্রডাঙ্গা এনতভখানা ৪ ১৯৮৫   স্থানীয় িনগণ           

৭১ বদ্রডাঙ্গা  ানয ায াড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৭২   স্থানীয় িনগণ           

৭২ বদ্রডাঙ্গা নিভাড়া ভাি  ল্যাণ ক্লাফ ৪ ১৯৮৫   স্থানীয় িনগণ           

৭৩ বদ্রডাঙ্গা ফািায িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৫৬   স্থানীয় িনগণ           

৭৪ বদ্রডাঙ্গা ফািায মাত্রী োঈনী ৪ ১৯৯৪   স্থানীয় িনগণ           

৭৫ বদ্রডাঙ্গা ফািায। স্থায়ী রদা ান ৩০ টি ৪ ০               



  

াতা-25 : 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 

৭৬ বদ্রডাঙ্গা রভাোাড়া ইদগা ভয়দান ৪ ১৯৫৩   স্থানীয় িনগণ           

৭৭ বদ্রডাঙ্গা রভাোাড়া িাদভ ভনিদ ৪ ১৯৪৪   স্থানীয় িনগণ           

৭৮ বদ্রডাঙ্গা ভনরা ভাদ্রাা। বফন ২ টি, রুভ ১৪ টি ৪ ১৯৭৭   স্থানীয় িনগণ ২০০২   পযাননরটিি নডাট যদভন্ট     

৭৯ অিভপুয ইদগা ভয়দান ৫ ১৯৮৮   স্থানীয় িনগণ           

৮০ অিভপুয ঈিযাড়া ক্লাফ ৫ ২০০২   স্থানীয় িনগণ           

৮১ অিভপুয ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ ৫ ১৯৯৮   স্থানীয় িনগণ           

৮২ অিভপুয  াওভী ভাদ্রাা ৫ ১৯৮৪   স্থানীয় িনগণ           

৮৩ অিভপুয দনক্ষনাড়া িাদভ ভনিদ ৫ ১৯৬৪   স্থানীয় িনগণ           

৮৪ অিভপুয ভাদ্রাা িাদভ ভনিদ ৫ ১৯৮৭   স্থানীয় িনগণ           

৮৫ অিভপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৫ ১৯৫৬   স্থানীয় িনগণ           

৮৬ অিভপুয মুনিাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৫ ১৯৭৭   স্থানীয় িনগণ           

৮৭ অিভপুয নননয়য ভাদ্রাা। বফন ২ টি, রুভ ১৩ টি ৫ ১৯৭৫   স্থানীয় িনগণ           

৮৮ ওভযপুয িাদভ ভনিদ। টিনদড ৫ ১৯৬৪   স্থানীয় িনগণ           

৮৯ খদ য ফনগ্রাভ  াওভী ভাদ্রাা ৫ ১৯৯৯   স্থানীয় িনগণ           

৯০ খদ য ফনগ্রাভ ক্লাফ ৫ ২০০০   স্থানীয় িনগণ           

৯১ খদ য ফনগ্রাভ রভাোাড়া িাদভ ভনিদ ৫ ১৯৭৪   স্থানীয় িনগণ           

৯২ খদ য ফনগ্রাভ মুনিাড়া িাদভ ভনিদ ৫ ১৯৮৮   স্থানীয় িনগণ           

৯৩ ফনগ্রাভ ইদগা ভয়দান ৫ ১৯৬০   স্থানীয় িনগণ           

৯৪ ফনগ্রাভ  াওভী ভাদ্রাা ৫ ১৯৮৩   স্থানীয় িনগণ           

৯৫ ফনগ্রাভ িাদভ ভনিদ ৫ ১৯৫০   স্থানীয় িনগণ           

৯৬ ফনগ্রাভ নিভাড়া িাদভ ভনিদ ৫ ১৯৫৫   স্থানীয় িনগণ           

৯৭ অড়াআ ননরভপুয ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ ৬ ২০০৮   স্থানীয় িনগণ           

৯৮ অড়াআ ননরভপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ ৬ ১৯৬০   স্থানীয় িনগণ           

৯৯ াকুনড়য়া  নভঈননটি নক্লনন  ৬ ১৯৯৭   য ায           

১০০ াকুনড়য়া দূগ যা ভনিয ৬ ১৯৬০   স্থানীয় িনগণ           

১০১ াকুনড়য়া নিভাড়া ফ যিনীন দূগ যা ভনিয ৬ ২০০৯   স্থানীয় িনগণ           

১০২ াকুনড়য়া ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ ৬ ১৯৬৫   স্থানীয় িনগণ           

১০৩ রক্ষীপুয িাদভ ভনিদ ৬ ১৯৬৫   স্থানীয় িনগণ           

১০৪ ননরভপুয এনতভখানা ৬ ১৯৯৬   স্থানীয় িনগণ           

১০৫ ননরভপুয র ন্দ্রীয় ইদগা ভয়দান ৬ ১৯৩০   স্থানীয় িনগণ           

১০৬ ননরভপুয নিভাড়া িাদভ ভনিদ ৬ ২০০৪   স্থানীয় িনগণ           

১০৭ ননরভপুয ফািায িাদভ ভনিদ ৬ ২০০৯   স্থানীয় িনগণ           

১০৮ ননরভপুয ফািায। স্থায়ী রদা ান ১৪০ টি ৬ ১৯৯৬   স্থানীয় িনগণ           

১০৯ ননরভপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড ৩ টি, রুভ ১৩ টি ৬ ১৯৯৬   নক্ষা প্রদ ৌর 

নধদিয 

২০১০         

১১০ ননরভপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ ৬ ১৯৩০   স্থানীয় িনগণ           

১১১ ননরভপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি, ১ তরা বফন ১ 

টি, রুভ ১২ টি 

৬ ১৯৩০   এর নি আ নড ২০০৯         

১১২ ননরভপুয াদপনিয়া ভাদ্রাা। টিনদড ১ টি, রুভ ১ টি ৬ ২০০৯   স্থানীয় িনগণ           



  

া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 

১১৩ অিদভদযপুয অদনায়াযা খাতুন াদপনিয়া ভাদ্রাা ৭ ১৯৮০   স্থানীয় িনগণ           

১১৪ অিদভদযপুয ন নাদয়ত অরী ভনরা দানখর ভাদ্রাা। বফন ৪ টি, রুভ 

২৩ টি 

৭ ১৯৮০   স্থানীয় িনগণ           

১১৫ অিদভদযপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৫ টি ৭ ১৯৫৪   এর নি আ নড           

১১৬ অিদভদযপুয ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ ৭ ১৯৯০   স্থানীয় িনগণ           

১১৭ অিদভদযপুয পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ ৭ ২০১০   স্থানীয় িনগণ           

১১৮ অিদভদযপুয মুনিাড়া িাদভ ভনিদ। ২ তরা ৭ ১৯২০   স্থানীয় িনগণ           

১১৯  াতরাভাযী ভাশ্মান ৭ ১৯৩০   স্থানীয় িনগণ           

১২০ মুনি পিদর  নযভ এনতভখানা। বফন ১ টি, রুভ ১ টি ৭ ২০১৩   স্থানীয় িনগণ           

১২১ যাভকৃষ্ণপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি ৭ ১৯৭০   এর নি আ নড           

১২২ যাভকৃষ্ণপুয ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ ৭ ১৯৪০   স্থানীয় িনগণ           

১২৩ যাভকৃষ্ণপুয  ানর ভনিয ৭ ১৯৫০   স্থানীয় িনগণ           

১২৪ যাভকৃষ্ণপুয র ন্দ্রীয় ইদগা ভয়দান ৭ ১৯২০   স্থানীয় িনগণ           

১২৫ যাভকৃষ্ণপুয নিভাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৭ ২০১৩   স্থানীয় িনগণ           

১২৬ যাভকৃষ্ণপুয ফািায িাদভ ভনিদ ৭ ১৯৯৬   স্থানীয় িনগণ           

১২৭ যাভকৃষ্ণপুয ফািায। স্থায়ী রদা ান ৩২ টি ৭ ১৯৩০   স্থানীয় িনগণ           

১২৮ যাভকৃষ্ণপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৭ ১৯৭৭   স্থানীয় িনগণ           

১২৯ যাভকৃষ্ণপুয ারা ক্লাফ ৭ ১৯৮০   স্থানীয় িনগণ           

১৩০ যাভকৃষ্ণপুয ফ যিনীন পূিা ভনিয ৭ ১৯৭২   স্থানীয় িনগণ           

১৩১ নরডাঙ্গা ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ ৮ ০   স্থানীয় িনগণ           

১৩২ নরডাঙ্গা  ানর ভনিয ৮ ০   স্থানীয় িনগণ           

১৩৩ নরডাঙ্গা ক্লাফ ৮ ০   স্থানীয় িনগণ           

১৩৪ নরডাঙ্গা দনক্ষনাড়া িাদভ ভনিদ ৮ ০   স্থানীয় িনগণ           

১৩৫ নরডাঙ্গা পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ ৮ ০   স্থানীয় িনগণ           

১৩৬ বাতুনড়য়া যুফ ংঘ ক্লাফ ৮ ০   স্থানীয় িনগণ           

১৩৭ বাতুনড়য়া ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ ৮ ০   স্থানীয় িনগণ           

১৩৮ ারফযাট ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ ৮ ০   স্থানীয় িনগণ           

১৩৯ ারফযাট এনতভখানা ৮ ০   স্থানীয় িনগণ           

১৪০ ারফযাট  ানর ভনিয ৮ ০   স্থানীয় িনগণ           

১৪১ ারফযাট  নভঈননটি নক্লনন  ৮ ০   য ায           

১৪২ ারফযাট ক্লাফ ৮ ০   স্থানীয় িনগণ           

১৪৩ ারফযাট দনক্ষনাড়া িাদভ ভনিদ ৮ ০   স্থানীয় িনগণ           

১৪৪ ারফযাট াদপনিয়া ভাদ্রাা ৮ ২০০৬   স্থানীয় িনগণ           

১৪৫ যাভ ান্তপুয ঈিযাড়া িাদভ ভনিদ ৯ ১৯৭০   স্থানীয় িনগণ           

১৪৬ যাভ ান্তপুয এনতভখানা। বফন ১ টি ৯ ১৯৯৮   স্থানীয় িনগণ           

১৪৭ রদখযফাতান ইদগা ভয়দান ৯ ১৯৮০   স্থানীয় িনগণ           

১৪৮ রদখযফাতান দানখর ভাদ্রাা। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড বফন ১ টি ৯ ২০০০   স্থানীয় িনগণ ২০০৩/২০০৪         

১৪৯ রদখযফাতান াগরী বুনড় ভািায ৯ ১৯৯৮               

১৫০ রদখযফাতান পূফ যাড়া ক্লাফ। টিনদড ৯ ২০১০   স্থানীয় িনগণ           



  

া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 ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

১৫১ রদখযফাতান নিভাড়া ক্লাফ। টিনদড ৯ ২০০০   স্থানীয় িনগণ           

১৫২ রদখযফাতান নিভাড়া িাদভ ভনিদ ৯ ১৯৫৭   স্থানীয় িনগণ           

১৫৩ রদখযফাতান ভধ্যাড়া ক্লাফ। টিনদড ৯ ১৯৯০   স্থানীয় িনগণ           

১৫৪ রদখযফাতান ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৯ ১৯৫০   স্থানীয় িনগণ           

১৫৫ রদখযফাতান ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৯ ১৯৯৪   স্থানীয় িনগণ           

১৫৬ রদখযফাতান য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি ৯ ১৯৮৮   স্থানীয় িনগণ ২০১০   নক্ষা প্রদ ৌর 

নধদিয 

    

১৫৭ াদ্যল্যাপুয এনতভখানা। নফনল্ডং ১ টি, টিনদড বফন ১ টি ৯ ২০০৩   স্থানীয় িনগণ ২০১২         

১৫৮ াদ্যল্যাপুয দাড়ারা পন য ভািায ৯ ১৯৫০               

১৫৯ াদ্যল্যাপুয নিভাড়া ক্লাফ। টিনদড ৯ ১৯৯৬   স্থানীয় িনগণ           

১৬০ াদ্যল্যাপুয নিভাড়া িাদভ ভনিদ ৯ ২০১০   স্থানীয় িনগণ           

১৬১ াদ্যল্যাপুয ভধ্যাড়া িাদভ ভনিদ। টিনদড ৯ ১৯৮৪   স্থানীয় িনগণ           

 

 

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 

১  াদঠয অরভাযী ০ ১৯৭৮ ৩৫০০ আঈ ন           

২  াদঠয অরভাযী ০ ১৯৭৮ ৩৫০০ আঈ ন           

৩ ষ্টীদরয অরভাযী ০ ২০০০ ৫০০০ আঈ ন           

৪  যাদভযা Sony ০ ২০১১ ৬০০০ এর নি এ ন           

৫  নম্পঈটায রট ০ ২০১০ ৩৫০০০ এর নি এ ন           

৬ ল্যাট Hp ০ ২০১১ ৫৫০০০ এর নি এ ন           

৭ াতরনফীন  াদঠয রিয়ায ০ ১৯৯৮ ১০০০ আঈ ন           

৮ াতরনফীন  াদঠয রিয়ায ০ ১৯৯৮ ১০০০ আঈ ন           

৯ াতরনফীন  াদঠয রিয়ায ০ ১৯৯৮ ১০০০ আঈ ন           

১০ াতরনফীন  াদঠয রিয়ায ০ ১৯৯৮ ১০০০ আঈ ন           

১১ াতরনফীন  াদঠয রিয়ায ০ ১৯৯৮ ১০০০ আঈ ন           

১২ াতরনফীন  াদঠয রিয়ায ০ ১৯৯৮ ১০০০ আঈ ন           

১৩ াতরনফীন  াদঠয রিয়ায ০ ১৯৯৮ ১০০০ আঈ ন           

১৪ াতরওয়ারা গনদ  ষ্টীদরয রিয়ায ০ ২০০৬ ২১৪৩ আঈ ন           

১৫ াতরওয়ারা গনদ  ষ্টীদরয রিয়ায ০ ২০০৬ ২১৪৩ আঈ ন           

১৬ াতরওয়ারা গনদ  ষ্টীদরয রিয়ায ০ ২০০৬ ২১৪৩ আঈ ন           

১৭ াতরওয়ারা গনদ  ষ্টীদরয রিয়ায ০ ২০০৬ ২১৪৩ আঈ ন           



  

া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 ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

১৮ াতরওয়ারা গনদ  ষ্টীদরয রিয়ায ০ ২০০৬ ২১৪৩ আঈ ন           

১৯ াতরওয়ারা গনদ  ষ্টীদরয রিয়ায ০ ২০০৬ ২১৪৩ আঈ ন           

২০ াতরওয়ারা গনদ  ষ্টীদরয রিয়ায ০ ২০০৬ ২১৪৩ আঈ ন           

২১ ৩ নং যায়পুয আঈননয়ন নযলদ । িনভয নযভান ৭৮ তাং ০ ০               

২২  াদঠয রোট রটনফর ০ ২০০১ ৩০০০ আঈ ন           

২৩  াদঠয রোট রটনফর ০ ২০০২ ৩০০০ আঈ ন           

২৪ নপ্রন্টায Samsung ০ ২০১১ ৪০০০ এর নি এ ন           

২৫ নপ্রন্টায Samsung ০ ২০১১ ৪০০০ এর নি এ ন           

২৬ ভানল্টনভনডয়া প্রদিক্টয ও প্রদিক্টয নিন ০ ২০১১ ৬০০০০ এর নি এ ন           

২৭ ননরং পযান ০ ২০০৫ ১০০০ আঈ ন           

২৮ ননরং পযান ০ ২০০৫ ১০০০ আঈ ন           

২৯  াদঠয রফঞ্চ ০ ২০০৫ ৪০০ আঈ ন           

৩০  াদঠয টুর ০ ২০০৫ ৩০০ আঈ ন           

৩১  াদঠয রনাটি রফাড য ০ ২০০৭ ৫০০ আঈ ন           

৩২ ৩ নং যায়পুয আঈননয়ন নযলদ । বফন ২ টি, ১ টি পুযাতন এফং নতুনটা 

িরভান 

০ ০               

৩৩  ীটনা  রে রভনন ০ ২০১০ ৩৫০০ আঈ ন           

৩৪  ীটনা  রে রভনন ০ ২০১১ ৩৫০০ আঈ ন           

৩৫  ীটনা  রে রভনন ০ ২০১২ ৩৫০০ আঈ ন           

৩৬  ীটনা  রে রভনন ০ ২০১৩ ৩৫০০ আঈ ন           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-29 : 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 

১ ১ নং ওয়াদড যয কৃষ্ণনগয গ্রাদভ প্রায় ৬৫৮ টি গবীয নরকূ অদে ১ ০  ব্যনক্তগত           

২ ১ নং ওয়াদড যয কৃষ্ণনগয গ্রাদভ প্রায় ৭৪৮ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ১ ০  ব্যনক্তগত           

৩ ১ নং ওয়াদড যয িয়নগয গ্রাদভ প্রায় ৫৫৮ টি গবীয নরকূ অদে ১ ০  ব্যনক্তগত           

৪ ১ নং ওয়াদড যয িয়নগয গ্রাদভ প্রায় ৬০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ১ ০  ব্যনক্তগত           

৫ কৃষ্ণনগয অআয়ুদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১৩  ঈদিরা           

৬ কৃষ্ণনগয অযাদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১১  ঈদিরা           

৭ কৃষ্ণনগয আনাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১১  ঈদিরা           

৮ কৃষ্ণনগয িদরশ্বয নফর ১ ০              

৯ কৃষ্ণনগয িনদভয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ১ ২০১৩  ঈদিরা           

১০ কৃষ্ণনগয পনযদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ১ ২০১৪  ঈদিরা           

১১ কৃষ্ণনগয ভদনায়াদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ১ ২০১২  ঈদিরা           

১২ কৃষ্ণনগয ভনভদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০০২  আঈ ন           

১৩ কৃষ্ণনগয যন য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০০৪  আঈ ন           

১৪ কৃষ্ণনগয রনতদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০০৬  আঈ ন           

১৫ িয়নগয অনিজুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১৩  ঈদিরা           

১৬ িয়নগয অনাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১২  আঈ ন           

১৭ িয়নগয অনারুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১২  ঈদিরা           

১৮ িয়নগয অরতাদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১২  আঈ ন           

১৯ িয়নগয িানভদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ১ ২০১১  ঈদিরা           

২০ িয়নগয রিায়ায অনরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১২  ঈদিরা           

২১ িয়নগয িয অনরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১৩  ঈদিরা           

২২ িয়নগয ভাদঠ ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১১  ঈদিরা           

২৩ িয়নগয ভানদনয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ১ ২০১৩  ঈদিরা           

২৪ িয়নগয ান দভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ১ ২০১৩  ঈদিরা           

২৫ ২ নং ওয়াদড যয  য়ারখারী গ্রাদভ প্রায় ২১০ টি গবীয নরকূ অদে ২ ০  ব্যনক্তগত           

২৬ ২ নং ওয়াদড যয  য়ারখারী গ্রাদভ প্রায় ২১০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ২ ০  ব্যনক্তগত           

২৭ ২ নং ওয়াদড যয রদয়াড়া গ্রাদভ প্রায় ২০০ টি গবীয নরকূ অদে ২ ০  ব্যনক্তগত           

২৮ ২ নং ওয়াদড যয রদয়াড়া গ্রাদভ প্রায় ২০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ২ ০  ব্যনক্তগত           

২৯  য়ারখারী অনতয়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০০৮  আঈ ন           

৩০  য়ারখারী আফাদদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০১৩  আঈ ন           

৩১  য়ারখারী িান দযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০১৩  আঈ ন           

৩২  য়ারখারী ভনয়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০১২  আঈ ন           

৩৩  য়ারখারী রযিাঈদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০১০  আঈ ন           

৩৪  য়ারখারী যনফঈদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০১০  আঈ ন           

৩৫  য়ারখারী রনতদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০০৮  আঈ ন           

৩৬  য়ারখারী নযাদিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০১৩  আঈ ন           

৩৭ িদরশ্বয নফর ২ ০              

৩৮ রদয়াড়া পিলুয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০০৯  আঈ ন           



  

াতা-30 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

৩৯ রদয়াড়া নযনিয়ায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ২ ২০০৯  আঈ ন           

৪০ ৩ নং ওয়াদড য প্রায় ৪০০ টি গবীয নরকূ অদে ৩ ০  ব্যনক্তগত           

৪১ 3 নং ওয়াদড য প্রায় ৪৩০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৩ ০  ব্যনক্তগত           

৪২ যায়পুয ঈিযাড়া অবু াআদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৩ ২০১২  ঈদিরা           

৪৩ যায়পুয ঈিযাড়া নিন্নায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৩ ২০১২  ঈদিরা           

৪৪ যায়পুয ঈিযাড়া নরয়া ত রাদদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৩ ২০০২  ঈদিরা           

৪৫ যায়পুয প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ ৩ ২০১৩  ঈদিরা           

৪৬ যায়পুয রভাোাড়া িাাঙ্গীদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৩ ১৯৯৬  ঈদিরা           

৪৭ ৪ নং ওয়াদড যয দ্যগ যাপুয গ্রাদভ প্রায় ১০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৪ ০  ব্যনক্তগত           

৪৮ ৪ নং ওয়াদড যয দ্যগ যাপুয গ্রাদভ প্রায় ১৫০ টি গবীয নরকূ অদে ৪ ০  ব্যনক্তগত           

৪৯ ৪ নং ওয়াদড যয বদ্রডাঙ্গা গ্রাদভ প্রায় ২০০ টি গবীয নরকূ অদে ৪ ০  ব্যনক্তগত           

৫০ ৪ নং ওয়াদড যয বদ্রডাঙ্গা গ্রাদভ প্রায় ২২০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৪ ০  ব্যনক্তগত           

৫১ দ্যগ যাপুয অবু তাদরদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৪ ২০১২  আঈ ন           

৫২ দ্যগ যাপুয আাদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৪ ২০১২  আঈ ন           

৫৩ বদ্রডাঙ্গা অনভদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৪ ২০১৩  আঈ ন           

৫৪ বদ্রডাঙ্গা নিরুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৪ ২০১৩  আঈ ন           

৫৫ বদ্রডাঙ্গা ানভদ ভাওরানায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৪ ২০১০  ঈদিরা           

৫৬ বদ্রডাঙ্গা াাদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৪ ২০০৯  ঈদিরা           

৫৭ ভাথা ডাঙ্গায নফর ৪ ০              

৫৮ ভানুল ভানয নফর ৪ ০              

৫৯ ৫ নং ওয়াদড যয অিভপুয গ্রাদভ প্রায় ১১০ টি গবীয নরকূ অদে ৫ ০  ব্যনক্তগত           

৬০ ৫ নং ওয়াদড যয অিভপুয গ্রাদভ প্রায় ১২০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৫ ০  ব্যনক্তগত           

৬১ ৫ নং ওয়াদড যয ওভযপুয গ্রাদভ প্রায় ১৪০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৫ ০  ব্যনক্তগত           

৬২ ৫ নং ওয়াদড যয ওভযপুয গ্রাদভ প্রায় ১৬০ টি গবীয নরকূ অদে ৫ ০  ব্যনক্তগত           

৬৩ ৫ নং ওয়াদড যয খদ য ফনগ্রাভ গ্রাদভ প্রায় ১২০ টি গবীয নরকূ অদে ৫ ০  ব্যনক্তগত           

৬৪ ৫ নং ওয়াদড যয খদ য ফনগ্রাভ গ্রাদভ প্রায় ১৩০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৫ ০  ব্যনক্তগত           

৬৫ ৫ নং ওয়াদড যয ফনগ্রাভ গ্রাদভ প্রায় ৬৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৫ ০  ব্যনক্তগত           

৬৬ ৫ নং ওয়াদড যয ফনগ্রাভ গ্রাদভ প্রায় ৭০ টি গবীয নরকূ অদে ৫ ০  ব্যনক্তগত           

৬৭ অিভপুয অবুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০০৯  আঈ ন           

৬৮ অিভপুয নন দফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০১০  আঈ ন           

৬৯ অিভপুয রনতদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০০২  আঈ ন           

৭০ অিভপুয াদফ অনরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০১০  আঈ ন           

৭১ ওভযপুয অব্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০১০  আঈ ন           

৭২ ওভযপুয পনযদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০০৮  আঈ ন           

৭৩ ওভযপুয ভতাদরদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০১২  আঈ ন           

৭৪ খদ য ফনগ্রাভ অিভদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০১১  আঈ ন           

৭৫ খদ য ফনগ্রাভ  াদদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০১৩  আঈ ন           

৭৬ খদ য ফনগ্রাভ ভনতয়াদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০১২  আঈ ন           

৭৭ খদ য ফনগ্রাভ ভননদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০০৮  আঈ ন           



  

াতা-31 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

৭৮ ফনগ্রাভ অনিদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০০০  আঈ ন           

৭৯ ফনগ্রাভ ওভয অনরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০১৪  আঈ ন           

৮০ ফনগ্রাভ াদাদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৫ ২০০৮  আঈ ন           

৮১ ৬ নং ওয়াদড যয াকুনড়য়া গ্রাদভ প্রায় ১০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৬ ০  ব্যনক্তগত           

৮২ ৬ নং ওয়াদড যয াকুনড়য়া গ্রাদভ প্রায় ১৫০ টি গবীয নরকূ অদে ৬ ০  ব্যনক্তগত           

৮৩ ৬ নং ওয়াদড যয রক্ষীপুয গ্রাদভ প্রায় ১০০ টি গবীয নরকূ অদে ৬ ০  ব্যনক্তগত           

৮৪ ৬ নং ওয়াদড যয রক্ষীপুয গ্রাদভ প্রায় ১০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৬ ০  ব্যনক্তগত           

৮৫ ৬ নং ওয়াদড যয ননরভপুয গ্রাদভ প্রায় ২৫০ টি গবীয নরকূ অদে ৬ ০  ব্যনক্তগত           

৮৬ ৬ নং ওয়াদড যয ননরভপুয গ্রাদভ প্রায় ২৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৬ ০  ব্যনক্তগত           

৮৭ খয়যা নফর ৬ ০              

৮৮ াকুনড়য়া নিি যঞ্জন রদফনাদথয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯  ঈদিরা           

৮৯ াকুনড়য়া ননভাআ ডাক্তাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৫  ঈদিরা           

৯০ াকুনড়য়া ফক্তায মুনিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯  ঈদিরা           

৯১ াকুনড়য়া রভায়াদজ্জভ মুনিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯  ঈদিরা           

৯২ াকুনড়য়া ভধু সুধন রদফনাদথয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯  ঈদিরা           

৯৩ াকুনড়য়া শ্রী ান্ত কুভায নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯  ঈদিরা           

৯৪ াকুনড়য়া নঞ্জত ডাক্তাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৫  ঈদিরা           

৯৫ াকুনড়য়া সুনাতদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৫  ঈদিরা           

৯৬ াকুনড়য়া সুরতান মুনিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯  ঈদিরা           

৯৭ পু ুঁটিভাযী নফর ৬ ০              

৯৮ রক্ষীপুয অনভনুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯  ঈদিরা           

৯৯ রক্ষীপুয  াদদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০১২  ঈদিরা           

১০০ রক্ষীপুয নরয়া ত মুনিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৫  ঈদিরা           

১০১ ননরভপুয অনিি নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৪  ঈদিরা           

১০২ ননরভপুয অরভনগদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৪  ঈদিরা           

১০৩ ননরভপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৪  ঈদিরা           

১০৪ ননরভপুয রখদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯  ঈদিরা           

১০৫ ননরভপুয সুফাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৬ ২০০৯  ঈদিরা           

১০৬ ৭ নং ওয়াদড যয অিদভদযপুয গ্রাদভ প্রায় ২৫০ টি গবীয নরকূ অদে ৭ ০  ব্যনক্তগত           

১০৭ ৭ নং ওয়াদড যয অিদভদযপুয গ্রাদভ প্রায় ২৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৭ ০  ব্যনক্তগত           

১০৮ ৭ নং ওয়াদড যয যাভকৃষ্ণপুয গ্রাদভ প্রায় ৪০০ টি গবীয নরকূ অদে ৭ ০  ব্যনক্তগত           

১০৯ ৭ নং ওয়াদড যয যাভকৃষ্ণপুয গ্রাদভ প্রায় ৪০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৭ ০  ব্যনক্তগত           

১১০ অিদভদযপুয অনতয়ায যভাদনয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৩  ব্যনক্তগত           

১১১ অিদভদযপুয রগারাভ াযয়াদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৩  আঈ ন           

১১২ অিদভদযপুয রগারাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৩  আঈ ন           

১১৩ অিদভদযপুয ান দভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৪  আঈ ন           

১১৪ অিদভদযপুয হুভায়ূদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৩  আঈ ন           

১১৫  াতরাভাযী নফর ৭ ০              

১১৬ যাভকৃষ্ণপুয অব্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৪  আঈ ন           



  

াতা-32 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

১১৭ যাভকৃষ্ণপুয িান অনরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৪  আঈ ন           

১১৮ যাভকৃষ্ণপুয ফাফয অনরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ১৯৯০  নফ অয নড নফ           

১১৯ যাভকৃষ্ণপুয মুতাদরদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৪  আঈ ন           

১২০ যাভকৃষ্ণপুয ভনদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৪  আঈ ন           

১২১ যাভকৃষ্ণপুয যসুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ ২০১৪  আঈ ন           

১২২ ৮ নং ওয়াদড যয নরডাঙ্গা গ্রাদভ প্রায় ৪১০ টি গবীয নরকূ অদে ৮ ০  ব্যনক্তগত           

১২৩ ৮ নং ওয়াদড যয নরডাঙ্গা গ্রাদভ প্রায় ৫২৭ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৮ ০  ব্যনক্তগত           

১২৪ ৮ নং ওয়াদড যয বাতুনড়য়া গ্রাদভ প্রায় ১৮৮ টি গবীয নরকূ অদে ৮ ০  ব্যনক্তগত           

১২৫ ৮ নং ওয়াদড যয বাতুনড়য়া গ্রাদভ প্রায় ২৫০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৮ ০  ব্যনক্তগত           

১২৬ ৮ নং ওয়াদড যয ারফযাট গ্রাদভ প্রায় ৩৮৮ টি গবীয নরকূ অদে ৮ ০  ব্যনক্তগত           

১২৭ ৮ নং ওয়াদড যয ারফযাট গ্রাদভ প্রায় ৪১৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৮ ০  ব্যনক্তগত           

১২৮ িদরশ্বয নফর ৮ ০              

১২৯ নরডাঙ্গা অপাদিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০১০  আঈ ন           

১৩০ নরডাঙ্গা অযাদপয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০১১  ঈদিরা           

১৩১ নরডাঙ্গা আঈনুদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ০  ঈদিরা           

১৩২ নরডাঙ্গা  াওাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ০  ঈদিরা           

১৩৩ নরডাঙ্গা ননফয়ায ভাষ্টাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০১৪  ঈদিরা           

১৩৪ নরডাঙ্গা যন দফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০০৭  আঈ ন           

১৩৫ নরডাঙ্গা যনপদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০১২  ঈদিরা           

১৩৬ নরডাঙ্গা াাফাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০১১  ঈদিরা           

১৩৭ বাতুনড়য়া অনাদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০০১  আঈ ন           

১৩৮ বাতুনড়য়া অফদ্যোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০০৮  ঈদিরা           

১৩৯ বাতুনড়য়া নভঠুয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০১০  ঈদিরা           

১৪০ বাতুনড়য়া রভাাব্বদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০১১  ঈদিরা           

১৪১ বাতুনড়য়া ভনেদ য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০০৪  আঈ ন           

১৪২ ারফযাট অন দিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০০৮  আঈ ন           

১৪৩ ারফযাট অন দরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০১৪  ঈদিরা           

১৪৪ ারফযাট অরতাদপয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০১৩  ঈদিরা           

১৪৫ ারফযাট পনযদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০১৩  ঈদিরা           

১৪৬ ারফযাট ভনতদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৮ ২০০৫  আঈ ন           

১৪৭ ারফযাট ভনপদিয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০১০  ঈদিরা           

১৪৮ ারফযাট যনফয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ ২০১৩  ঈদিরা           

১৪৯ ৯ নং ওয়াদড যয যাভ ান্তপুয গ্রাদভ প্রায় ৭০ টি গবীয নরকূ অদে ৯ ০  ব্যনক্তগত           

১৫০ ৯ নং ওয়াদড যয যাভ ান্তপুয গ্রাদভ প্রায় ৮০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৯ ০  ব্যনক্তগত           

১৫১ ৯ নং ওয়াদড যয রদখযফাতান গ্রাদভ প্রায় ১৯০ টি গবীয নরকূ অদে ৯ ০  ব্যনক্তগত           

১৫২ ৯ নং ওয়াদড যয রদখযফাতান গ্রাদভ প্রায় ৯০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৯ ০  ব্যনক্তগত           

১৫৩ ৯ নং ওয়াদড যয াদ্যল্যাপুয গ্রাদভ প্রায় ২০০ টি গবীয নরকূ অদে ৯ ০  ব্যনক্তগত           

১৫৪ ৯ নং ওয়াদড যয াদ্যল্যাপুয গ্রাদভ প্রায় ২০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদে ৯ ০  ব্যনক্তগত           

১৫৫ যাভ ান্তপুয  াওাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৯ ২০১০  ঈদিরা           



  

াতা-33 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

১৫৬ রদখযফাতান অযাদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৯ ২০১৩  আঈ ন           

১৫৭ রদখযফাতান রবাদগয নফর ৯ ০              

১৫৮ রদখযফাতান াাদদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৯ ২০০৮  ঈদিরা           

১৫৯ াদ্যল্যাপুয অনরদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৯ ২০১২  আঈ ন           

১৬০ াদ্যল্যাপুয ওভদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৯ ২০১২  ঈদিরা           

১৬১ াদ্যল্যাপুয ভাসুদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৯ ২০১৩  আঈ ন           

১৬২ াদ্যল্যাপুয াভাদদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৯ ২০১১  আঈ ন           

১৬৩ াদ্যল্যাপুয ায়দাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৯ ২০১২  ঈদিরা           

 

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 

১ ১ নং ওয়াদড য ২ টি ব্রীি অদে ১ ০                       

২ ১ নং ওয়াদড য ৬০ টি াআ 

 ারবাট য অদে 

১ ০                       

৩ ১ নং ওয়াদড য ৭ টি ফক্স  ারবাট য 

অদে 

১ ০                       

৪ কৃষ্ণনগয িয়নগয যাস্তা ১ ২০০২   এর নি এ ন রন ভদরয ফানড় রখরাপদতয ফানড় ৩ ন নভ             

৫ কৃষ্ণনগয যাস্তা ১ ২০০১   এর নি এ ন ননদ্দদ য ফানড় ানভদদয ফানড় .৮ ন নভ             

৬ কৃষ্ণনগয যাস্তা ১ ২০০৪   এর নি এ ন আনাদযয ফানড় ননদ্দদ য ফানড় ১ ন নভ             

৭ কৃষ্ণনগয যাস্তা ১ ২০১১   এর নি এ ন াভাদদয ফানড় পারুদ য ফানড় .৫ ন নভ             

৮ কৃষ্ণনগয যাস্তা ১ ০     পারুদ য ফানড় িাঈদরয নফর ৭০০ ফুট             

৯ কৃষ্ণনগয যাস্তা ১ ০     নদ্যদরয ফানড় পনয়াদযয ফানড় ২ ন নভ             

১০ িয়নগয নিভাড়া যাস্তা ১ ০     অাদদয ফানড় িনরদভয ফানড় ১০০০ ফুট             

১১ িয়নগয যাস্তা ১ ০     আ যাদভয ফানড় যনফয ফানড় ১.৫ ন নভ             

১২ িয়নগয যাস্তা ১ ০     আ যাদভয ফানড় ভনিদ ১ ন নভ             

১৩ দ্যগ যাপুয যাস্তা ১ ০     আ যাদভয ফানড় াচুয ফানড় ২ ন নভ             

১৪ ভণ্ডর াড়া যাস্তা ১ ২০০০   এর নি এ ন আভযাদনয ফানড় দস্তদ য ফানড় .৮ ন নভ             

১৫ ২ নং ওয়াদড য প্রায় ১৪ টি াআ 

 ারবাট য অদে 

২ ০                       

১৬ ২ নং ওয়াদড য প্রায় ৮ টি ফক্স 

 ারবাট য অদে 

২ ০                       

১৭ অভানদতয ফানড়য যাস্তা ২ ০     িারাদরয ফানড় অভানদতয ফানড় ১ ন নভ             

১৮ ফাঘাযাড়া যাস্তা ২ ২০০৭   এর নি আ নড াভাদদয ফানড় অভানদতয ফানড় ১ ন নভ             

১৯ নফদরয যাস্তা ২ ০     িান দযয ফানড় নফর ২.২ ন নভ             

২০ রফওরা ফটতরা যাস্তা ২ ২০০৮   এর নি আ নড ফটতরা িান দযয ফানড় ১ ন নভ             

২১ রফওরা ফটতরা যাস্তা ২ ০     িান দযয ফানড় নফর ৫০০ ফুট             



  

াতা-34 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ 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 

২২ ভাে ফািায যাস্তা ২ ০     ারফানড় ভাে ফািায ১.১ ন নভ             

২৩ রভম্বাদযয ফানড়য যাস্তা ২ ০     িান দযয ফানড় রভম্বাদযয ফানড় ২০০ ফুট             

২৪ ৩ নং ওয়াদড য ১৮ টি াআ 

 ারবাট য অদে 

৩ ০                       

২৫ ৩ নং ওয়াদড য ৩ টি ফক্স  ারবাট য 

অদে 

৩ ০                       

২৬ অ যাদভয ফানড়য যাস্তা ৩ ২০০২   এর নি আ নড াাদদতয ফানড় অ যাদভয ফানড় ১ ন নভ             

২৭ অ যাদভয ফানড়য যাস্তা ৩ ২০০৮   এর নি এ ন নগয়াদয ফানড় অ যাদভয ফানড় ১৫০০ ফুট             

২৮ অনাদযয ফানড়য যাস্তা ৩ ০     অ যাদভয ফানড় অনাদযয অনব্র ১ ন নভ             

২৯ ঈিযাড়া ভাদ্রাায যাস্তা ৩ ২০০৯   এর নি আ নড পুনর  যাম্প নরয়া দতয ফানড় ৬০০ ফুট             

৩০ ঈিযাড়া ভাদ্রাায যাস্তা ৩ ২০১০   এর নি আ নড নরয়া দতয ফানড় ঈিযাড়া ভাদ্রাা ১ ন নভ             

৩১ গপপাদযয ফানড়য যাস্তা ৩ ০     নি রযাড গপপাদযয ফানড় .৫ ন নভ             

৩২ যণনিদতয ফানড়য যাস্তা ৩ ০      াদয়দভয ফানড় যণনিদতয ফানড় ১ ন নভ             

৩৩ লুতপদযয ফানড়য যাস্তা ৩ ১৯৯৭   এর নি আ নড ফাক্কাদযয ফানড় লুতপদযয ফানড় ২ ন নভ             

৩৪ ৪ নং ওয়াদড য ২ টি ফক্স  ারবাট য 

অদে 

৪ ০                       

৩৫ ৪ নং ওয়াদড য ৮ টি াআ  ারবাট য 

অদে 

৪ ০                       

৩৬ অনায ভাষ্টাদযয ফানড়য রযাড ৪ ০     রভাস্তপায ফানড় অনায ভাষ্টাদযয 

ফানড় 

১ ন নভ             

৩৭ ঈনিদযয ফানড়য রযাড ৪ ০     পূফ যাড়া ভাদ্রাা ঈনিদযয ফানড় ৭০০ ফুট             

৩৮ ঈিযাড়া ভাদঠয রযাড ৪ ০     রদ দনয ফানড় ভাঠ ১.৫ ন নভ             

৩৯ খাজুযা রযাড ৪ ২০০২   এর নি আ নড অনতয ফানড় িাভাদরয ফানড় ১.৫ ন নভ             

৪০ ননিাদভয ফানড়য রযাড ৪ ০     আয়াদদয ফানড় ননিাদভয ফানড় ২ ন নভ             

৪১ পূফ যাড়া ভনিদদয রযাড ৪ ০     অনভদযয ফানড় ভনিদ ১০০০ ফুট             

৪২ ফক্কাদযয ফানড়য রযাড ৪ ০     সুদযায ফানড় ফক্কাদযয ফানড় ৪০০ ফুট             

৪৩ রভদরায ফানড়য রযাড ৪ ০     নরয়াদযয ফানড় রভদরায ফানড় ৪৫০ ফুট             

৪৪ দযায়াদযয ফানড়য রযাড ৪ ০     পূফ যাড়া ক্লাফ দযায়াদযয ফানড় ৫০০ ফুট             

৪৫ ৫ নং ওয়াদড য ১২ টি ফক্স  ারবাট য 

অদে 

৫ ০                       

৪৬ ৫ নং ওয়াদড য ২৪ টি াআ 

 ারবাট য অদে 

৫ ০                       

৪৭ ৫ নং ওয়াদড য ৪ টি ব্রীি অদে ৫ ০                       

৪৮ অিভপুয যাস্তা ৫ ০     পারুদ য ফানড় আাযদতয ফানড় ১.৫ ন নভ             

৪৯ অিভপুয যাস্তা ৫ ০     ানপজুদযয ফানড় মুযাদদয ফানড় ২ ন নভ             

৫০ অিভপুয যাস্তা ৫ ০     নযফুদরয ফানড় ফাাদযয ফানড় ১ ন নভ             

৫১ অিভপুয যাস্তা ৫ ০     সুযদতয ফানড় অভিাদদয ফানড় .৫ ন নভ             

৫২ ওভযপুয যাস্তা ৫ ২০০৮   এর নি এ ন ফাফদযয ফানড় ারুদনয ফানড় ২ ন নভ             



  

াতা-35 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ 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 

৫৩ খদ য ফনগ্রাভ যাস্তা ৫ ০     আভাদনয ফানড় ঈিদযয ফানড় ১ ন নভ             

৫৪ খদ য ফনগ্রাভ যাস্তা ৫ ০     অভিাদদয ফানড় যিদফয ফানড় ৫০০ গি             

৫৫ খদ য ফনগ্রাভ ফনগ্রাভ যাস্তা ৫ ২০০০   এর নি এ ন রভফিাদযয ফানড় ভওদ্যদদয ফানড় ১.৫ ন নভ             

৫৬ ফনগ্রাভ যাস্তা ৫ ০     ভননদযয ফানড় অআয়ুদফয ফানড় ৭০০ ফুট             

৫৭ ফনগ্রাভ যাস্তা ৫ ০     িাাঙ্গীদযয ফানড় পারুদ য ফানড় ১ ন নভ             

৫৮ ফনগ্রাভ যাস্তা ৫ ০     রুস্তদভয ফানড়  নফদযয ফানড় ৫০০ ফুট             

৫৯ ফনগ্রাভ যাস্তা ৫ ০     ফাফদযয ফানড় ইদগা ৫০০ ফুট             

৬০ ফনগ্রাভ যাস্তা ৫ ০     আভাদনয ফানড় লুতপদযয ফানড় .৫ ন নভ             

৬১ ৬ নং ওয়াদড য ৭ টি ফক্স  ারবাট য 

অদে 

৬ ০                       

৬২ খাজুযা নানযদ রফাড়ীয়া রযাড ৬ ২০০০   এর নি আ নড গনন গানিয ফানড় ননিদযয ফানড় ১ ন নভ             

৬৩ নানযদ রফাড়ীয়া রযাড ৬ ১৯৯৮   এর নি আ নড গনন গানিয ফানড় ভঞ্জুদযয ফানড় ৩ ন নভ             

৬৪ াকুনড়য়া রযাড ৬ ২০০৬   এর নি আ নড নভিানুদযয ফানড় সুদফাদরয ফানড় ১ ন নভ             

৬৫ পূিাদখারা রযাড ৬ ০     ান্তয ফানড় পূিাদখারা ১ ন নভ             

৬৬ পূফ যাড়ায যাস্তা ৬ ০     অিগদযয ফানড় অনিদিয ফানড় ১০০০ ফুট             

৬৭ নফদরয যাস্তা ৬ ০     িয়নাদরয ফানড় রয অনরয ফানড় ২ ন নভ             

৬৮ নফদরয যাস্তা ৬ ০     রানায ফানড় নফর ২ ন নভ             

৬৯ ভাদঠয যাস্তা ৬ ০     এন য়াদযয ফানড় াাদনয ফানড় ১ ন নভ             

৭০ ভনিদযয যাস্তা ৬ ০     নঞ্জদতয ফানড় ভধুয ফানড় ১ ন নভ             

৭১ যওদনয ফানড়য যাস্তা ৬ ০     ভঞ্জুদযয ফানড় যওদনয ফানড় ২ ন নভ             

৭২ রক্ষীপুদযয যাস্তা ৬ ০     নরয়া দতয ফানড় আভাআদরয ফানড় ২ ন নভ             

৭৩ ননরভপুয দনক্ষনাড়ায যাস্তা ৬ ০     নভিানুদযয ফানড় যব্বাননয ফানড় .৫ ন নভ             

৭৪ ননরভপুয ফািাদযয যাস্তা ৬ ০     ফানযদ য ফানড় ফািায ১.৫ ন নভ             

৭৫ দনক্ষনাড়ায যাস্তা ৭ ১৯৯৬   এ নড ন অক্কাদয ফানড় ভনিদ ১ ন নভ             

৭৬ নিভাড়ায যাস্তা ৭ ০     ভাদ্রাা তাদরদফয ফানড় ২ ন নভ             

৭৭ ফাঘাযাড়া যাস্তা ৭ ১৯৯০   এর নি আ নড রবাদগয নফদরয ভাথা অবুদরয ফানড় ২ ন নভ             

৭৮ ফাঘাযাড়ায যাস্তা ৭ ০     রতভাথা নিরুদরয ফানড় ২ ন নভ             

৭৯ ফাঘাযাড়ায রযাড ৭ ১৯৯৬   এর নি আ নড অ ফদযয ফানড় ভনিদ ১ ন নভ             

৮০ ফাঘাযাড়ায রযাড ৭ ২০০০   এ নড ন ভনিদ অনভদযয ফানড় ২ ন নভ             

৮১ ফাফদযয নডদয যাস্তা ৭ ০     রযিাঈদরয ফানড় ফফদযয নড ১ ন নভ             

৮২ রবাদগয নফদরয যাস্তা ৭ ০     ভাদ্রাা রবাদগয নফর ১ ন নভ             

৮৩ যাভকৃষ্ণপুয দনক্ষনাড়ায যাস্তা ৭ ০     আয়াকুদফয ফানড় আরাদভয ফানড় ১ ন নভ             

৮৪ যাভকৃষ্ণপুয ফািায যাস্তা ৭ ০     ঋনলয ফানড় ফািায .৭৫ ন নভ             

৮৫ যাভকৃষ্ণপুয ফািায যাস্তা ৭ ২০০৮   এর নি এ ন ফািায রতভাথা ২০০ ফুট             

৮৬ শ্মাদনয রযাড ৭ ২০০৮   এর নি এ ন ঋনলয ফানড় মুনতাদযয ফানড় ১ ন নভ             

৮৭ শ্মাদনয রযাড ৭ ০     মুনতাদযয ফানড় শ্মান ১.৫ ন নভ             

৮৮ ৮ নং ওয়াদড য ২ টি ফক্স  ারবাট য 

অদে 

৮ ০                       



  

াতা-36 : 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 

৮৯ ৮ নং ওয়াদড য ৬ টি ব্রীি অদে ৮ ০                       

৯০ ৮ নং ওয়াদড য ৬০ টি াআ 

 ারবাট য অদে 

৮ ০                       

৯১ নরডাঙ্গা ারফযাট যাস্তা ৮ ২০০০   এর নি এ ন আাদ য ফানড় ানুয ফানড় ২.৫ ন নভ             

৯২ নরডাঙ্গা যাস্তা ৮ ০     নরডাঙ্গা ভনিদ অভিাদদয ফানড় ১ ন নভ             

৯৩ নরডাঙ্গা যাস্তা ৮ ০     খাদরদ য ফানড় িযত অনরয 

ফানড় 

১ ন নভ             

৯৪ নরডাঙ্গা যাস্তা ৮ ০     রাদয ফানড় ভাঠ ২ ন নভ             

৯৫ নরডাঙ্গা যাস্তা ৮ ০     অননদয ফানড় দযয ফানড় ৪০০ গি             

৯৬ নরডাঙ্গা যাস্তা ৮ ০     িযত অনরয ফানড় ভনিদ ৪০০ গি             

৯৭ নরডাঙ্গা যাস্তা ৮ ০     যনপদ য ফানড় রভদনদয ফানড় .৫ ন নভ             

৯৮ বাতুনড়য়া যাস্তা ৮ ০     বুদদায ফটতরা ভাসুদদয ফানড় ৩০০ গি             

৯৯ বাতুনড়য়া যাস্তা ৮ ০     বুদদায ফটতরা পারুদ য ফানড় ১ ন নভ             

১০০ বাতুনড়য়া যাস্তা ৮ ০     নরয়াদযয ফানড় নরটদনয ফানড় ১ ন নভ             

১০১ বাতুনড়য়া যাস্তা ৮ ০     খাদরদ য ফানড় তওীদদয ফানড় .৫ ন নভ             

১০২ ভাদঠয যাস্তা ৮ ০     ভনিয িড়  তরা ১ ন নভ             

১০৩ ারফযাট যাস্তা ৮ ০     ফা ীয রদা ান ভাঠ ১ ন নভ             

১০৪ ারফযাট যাস্তা ৮ ০     ফা ীয রদা ান অারদতয ফানড় ১ ন নভ             

১০৫ ারফযাট যাস্তা ৮ ০     ারফযাট ভনিয আফাদদতয ফানড় ২ ন নভ             

১০৬ ৯ নং ওয়াদড য ১২ টি াআ 

 ারবাট য অদে 

৯ ০                       

১০৭ ৯ নং ওয়াদড য ১৮ টি ফক্স  ারবাট য 

অদে 

৯ ০                       

১০৮ িহুদযয ফানড়য যাস্তা ৯ ০     নুয অনরয ফানড় িহুদযয ফানড় ২ ন নভ             

১০৯ দনক্ষনাড়া ওভদযয ফানড়য যাস্তা ৯ ০     ভনঈনদ্দদনয ফানড় ওভদযয ফানড় ১ ন নভ             

১১০ ধরায যাস্তা ৯ ০     ানপদিয ফানড় ধরা ২ ন নভ             

১১১ াআ াড়া রযাড ৯ ০     মুস্তাদ য ফানড় াআ াড়া ১ ন নভ             

১১২ াআ াড়া রযাড ৯ ০      াওাদযয ফানড় পনয়াদযয ফানড় ১ ন নভ             

১১৩ ফাঘাযাড়া রযাড ৯ ২০০৯   এর নি আ নড ীদদয ফানড় অনিজুদযয ফানড় ১.৫ ন নভ             

১১৪ ফটতরা যাস্তা ৯ ০     অাদদয ফানড় ফটতরা ১ ন নভ             

১১৫ মুিাদভয ফানড়য যাস্তা ৯ ০     ফুর নভয়ায ফানড় মুিাদভয ফানড় ২ ন নভ             

১১৬ রার নভয়ায ফানড়য যাাতা ৯ ০     নুয অনরয ফানড় রার নভয়ায ফানড় .৫ ন নভ             

১১৭ াাদদতয ফানড়য যাস্তা ৯ ০     নুয অনরয ফানড় াাদদতয ফানড় .৫ ন নভ             

১১৮ ীদদয ফানড়য যাস্তা ৯ ২০০৯   এর নি আ নড জুরনপ াদযয ফানড় ীদদয ফানড় ১.৫ ন নভ             

১১৯ স্কুর রযাড ৯ ০     িহুদযয ফানড় স্কুর ১ ন নভ             

 



  

াতা-37 : 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-38 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-39 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-২ 

 



  

াতা-40 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-41 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-42 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-43 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-44 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-45 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য-৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-46 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওয়াড য—৯ 

 


