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াতা-II : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

 

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

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

গ্রদনয তৈততা নযাদযয রক্ষদত্র নফদল র্ভনভ া ারন  যদফ।  

 

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

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

দমাগীতায জন্য অন্তনয  কৃতজ্ঞতা জানানি। 

 

ধন্যফাদাদন্ত, 

 

 

রচয়াযম্যান 

১১ নং যাভনগয আঈননয়ন নযলদ 

মদায দয, মদায।           



  

াতা-III : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

সুনচত্র

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নচনিত যণ এফং নাম্বানযং           4- 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 রযনজষ্টায         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 াভানজ  ভাননচত্র    3৭- 4৬

 

 

 

 



  

াতা-4 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নচনিত যণ এফং ম্পদ নাক্ত যণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-5 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

আঈনব আঈননয়ন নযলদ বফন 

প্রানফ প্রাথনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভানফ ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় বফন 

ভাদ্রাা ভাদ্রাা বফন 

 দরজ  দরজ বফন 

ভনিয ভনিয 

শ্মান শ্মানঘাট 

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/ফাজায 

মাছা মাত্রী ছাঈনী 

ভনজদ ভনজদ 

 ফযস্থান  ফযস্থান 

ন  ন নন   ন যায/ স্পট য 

ব নফনবন্ন ধযদনয য ানয বফন 

ভাজায ভাজায 

ব্যাং  নফনবন্ন য ানয/দফয ানয ব্যাং  

রাআদব্রযী রাআদব্রযী/াঠাগায 

ক্লাফ ক্লাফ/ংঘ/াংস্কৃনত  নযলদ/নভনত/ংস্থা 

এননজও নফনবন্ন এননজও 

ন্যান্য ন্যান্য 
 

 

 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

ভাযা ভাটিয যাস্তা (রছাট ফড়  র ধযদনয) 

াআ আদটয নরং(ফানরয ঈয আট নফছাদনা া া যাস্তা) 

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

ানচ নচ ঢারাআ নদদয় ততনয া া যাস্তা 

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

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

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

দর স্যাননটানয ল্যানিন 

পুকুয পুকুয (রছাট/ফড়/য ানয/দফয ানয) 

খাাফা খার/াওড়/ফাওড় 

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

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 



  

াতা-6 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

  

র াড ম্পদদয নফফযণ 

রভনন নফনবন্ন ধযদনয মন্ত্রানত/দভনন 

রাআট রছাট/ফড় রাআট ফা ফাল্ব/ নগন্যার রাআট 

রষ্টজ এজরা/ভঞ্চ/দস্টজ 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

নপল্টায াননয নপরটায 

ঘনড় রদওয়ার ঘনড়/ রটনফর ঘনড় 

তারা নফনবন্ন প্র ায রছাট/ফড় তারা 

ন্যান্য ন্যান্য 

 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

রভনন নফনবন্ন ধযদনয মন্ত্রানত/দভনন 

রাআট রছাট/ফড় রাআট ফা ফাল্ব/ নগন্যার রাআট 

রষ্টজ এজরা/ভঞ্চ/দস্টজ 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

নপল্টায াননয নপরটায 

ঘনড় রদওয়ার ঘনড়/ রটনফর ঘনড় 

তারা নফনবন্ন প্র ায রছাট/ফড় তারা 

ন্যান্য ন্যান্য 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

রটনফর রটনফর (রছাট/ফড়/ নম্পঈটায যাখায রটনফর) 

রচয়ায রচয়ায (নযবরনফং/ াঠ/ষ্টীর/প্লানষ্ট ) 

রফঞ্চ রফঞ্চ/টুর ( াঠ/দরাা) 

 যানফদনট  যানফদনট ( াঠ/ষ্টীর/প্লানস্ট ) 

অরভা অরভাযী ( াঠ/ষ্টীর/টনফ) 

ররপ ররপ  াঠ/ষ্টীর/প্লানস্ট /টনফ 

পযান পযান (ননরং/দটনফর/স্টযান্ড/এক্সস্ট) 

রফাড য রফাড য (রনাটি/ফড়/দায়াআট/ব্লা ) 

 ভ  নম্পঈটায (ল্যাট/ননআঈ/ভননটয/ ীদফাড য/ভাঈ/দভাদডভ/দনোআব) 

নপ্রন্টায  নম্পঈটায নপ্রন্টায (াদা াদরা/যনিন) 

স্ক্যান স্ক্যানায রভনন 

ররনভদভ ররনভদনটিং রভনন 

আস্টযানফ আঈনএ/দস্টনফরাআজায 

পদটা ন পদটা নয়ায/পদটাষ্টযাট রভনন 

টিনব রটনরনবন 

িনর টিনব ফক্স/িনর 

াঈন াঈন্ড নদস্টভ (াঈন্ড ফক্স/ভাআ  রট/ যান্ড ভাআ ) 

টাআদভ টাআ রভনন 

প্রদজক্টয ভানল্টনভনডয়া প্রদজক্টয/নিন 

 যাদভযা  যাদভযা (ষ্টীর  যাদভযা/নবনডও  যাদভযা/ ওদয়ফ  যাদভযা/ ান যট  যাদভযা) 

নিজ রযনিজাদযটয 

রজনায তফদ্যযনত  রজনাদযটয 

ফাআা ফাআাআদ র 

ততজত্র  া/ননযচ/দপ্লট/নড/জগ/গ্লা/ভগ/ফারতী  ন্যান্য 

জনভ আঈন'য জনভয তথ্য 

বফন আঈন বফন তথ্য 

খাট খাট ফা নফনবন্ন ধযদনয  াদঠয অফাফত্র 

াম্প ানন রতারায ভটয 

ট্াং  াননয ট্াং  

রৌযনফ রৌযনফদ্যযৎ প্যাদনর 

ব্যাটানয ব্যাটানয (দছাট/ফড়) 

নফদ্যযৎঈ নফদ্যযৎ যফযাদয ঈ যণ-নফদ্যযৎ 

 



আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ যক্ত  র স্থাফয ও স্থাফয ম্পদদয নযভান 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আঈননয়ন নযলদ 1 

ইদগা 21 

 ফযস্থান 2 

 দরজ 3 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় 19 

ন নন  স্পট 1 

রাস্ট নপ 1 

র্ভনভ নপ 1 

ভনিয 25 

ভনজদ 36 

ভাদ্রাা 15 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 5 

ভাদ যট 2 

রাআদব্রযী 1 

শ্মানঘাট 6 

ংঘ 1 

স্বাস্থয র ন্দ্র 3 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ 6 

গবীয নরকূ 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা 33 

া া যাস্তা 4 

ভাটিয যাস্তা 72 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 11 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

অরভাযী 4 

 নম্পঈটায 8 

 যানফদনট 1 

 যাদভযা 1 

খাট 1 

রচয়ায 76 

রটনফর 8 

ততজত্র 52 

প্রদজক্টয 2 

াননয াম্প 1 

পদটাষ্টযাট রভনন 1 

পযান 16 

রফাড য 1 

রভনন 1 

ররপ 1 

 

 

 



  

াতা-8 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: বফন 

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

আঈননয়ন নযলদ ১১ নং যাভনগয আঈননয়ন। বফন ২ টি 6 2009 55 আঈনব ০62009০55 

 

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

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

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 1 অরভা ০00০1 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 2 অরভা ০00০2 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 3 অরভা ০00০3 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 4 অরভা ০00০4 

 যানফদনট পাআর র নফদনট 0 2010 5  যানফদনট ০02010০5 

খাট খাট 0 2012 15 খাট ০02012০15 

াননয াম্প াননয াম্প (১০০০ ওয়াট) 0 2012 154 াম্প ০02012০154 

রফাড য রনাটি রফাড য  াদঠয 0 2012 172 রফাড য ০02012০172 

রভনন ওদয়ট রভনন 0 2013 173 রভনন ০02013০173 

ররপ টনট ১ টি পাআর যাখায  াদঠয য যা  0 2010 174 ররপ ০02010০174 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রটনফর 

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

রটনফর  নপাদযন্প রটনফর 0 0 93 রটনফর ০00০93 

রটনফর  নপাদযন্প রটনফর 0 0 94 রটনফর ০00০94 

রটনফর ষ্টীর   াদঠয রছাট রটনফর 0 2010 95 রটনফর ০02010০95 

রটনফর ষ্টীর   াদঠয রছাট রটনফর 0 2010 96 রটনফর ০02010০96 

রটনফর ষ্টীর   াদঠয রছাট রটনফর 0 2010 97 রটনফর ০02010০97 

রটনফর ষ্টীর   াদঠয রছাট রটনফর 0 2010 98 রটনফর ০02010০98 

রটনফর ষ্টীর   াদঠয রছাট রটনফর 0 2010 99 রটনফর ০02010০99 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রচয়ায  

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

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 16 রচয়ায ০02010০16 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 17 রচয়ায ০02010০17 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 18 রচয়ায ০02010০18 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 19 রচয়ায ০02010০19 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 20 রচয়ায ০02010০20 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 21 রচয়ায ০02010০21 



  

াতা-9 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 22 রচয়ায ০02010০22 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 23 রচয়ায ০02010০23 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 24 রচয়ায ০02010০24 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 25 রচয়ায ০02010০25 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 26 রচয়ায ০02010০26 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 27 রচয়ায ০02010০27 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 28 রচয়ায ০02010০28 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 29 রচয়ায ০02010০29 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 30 রচয়ায ০02010০30 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 31 রচয়ায ০02010০31 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 32 রচয়ায ০02010০32 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 33 রচয়ায ০02010০33 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 34 রচয়ায ০02010০34 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 35 রচয়ায ০02010০35 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 36 রচয়ায ০02010০36 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 37 রচয়ায ০02010০37 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 38 রচয়ায ০02010০38 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 39 রচয়ায ০02010০39 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 40 রচয়ায ০02010০40 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 41 রচয়ায ০02010০41 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 42 রচয়ায ০02010০42 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 43 রচয়ায ০02010০43 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 44 রচয়ায ০02010০44 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 45 রচয়ায ০02010০45 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 46 রচয়ায ০02010০46 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 47 রচয়ায ০02010০47 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 48 রচয়ায ০02010০48 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 49 রচয়ায ০02010০49 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 50 রচয়ায ০02010০50 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 51 রচয়ায ০02010০51 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 52 রচয়ায ০02010০52 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 53 রচয়ায ০02010০53 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 54 রচয়ায ০02010০54 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 55 রচয়ায ০02010০55 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 56 রচয়ায ০02010০56 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 57 রচয়ায ০02010০57 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 58 রচয়ায ০02010০58 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 59 রচয়ায ০02010০59 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 60 রচয়ায ০02010০60 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 61 রচয়ায ০02010০61 



  

াতা-10 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 62 রচয়ায ০02010০62 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 63 রচয়ায ০02010০63 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 64 রচয়ায ০02010০64 

রচয়ায াতরনফীন রচয়ায 0 2010 65 রচয়ায ০02010০65 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রচয়ায 0 2010 66 রচয়ায ০02010০66 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রচয়ায 0 2010 67 রচয়ায ০02010০67 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রচয়ায 0 2010 68 রচয়ায ০02010০68 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রচয়ায 0 2010 69 রচয়ায ০02010০69 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রচয়ায 0 2010 70 রচয়ায ০02010০70 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রচয়ায 0 2010 71 রচয়ায ০02010০71 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রচয়ায 0 2010 72 রচয়ায ০02010০72 

রচয়ায াতরনফীন ষ্টীদরয রচয়ায 0 2010 73 রচয়ায ০02010০73 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010 74 রচয়ায ০02010০74 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010 75 রচয়ায ০02010০75 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010 76 রচয়ায ০02010০76 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010 77 রচয়ায ০02010০77 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010 78 রচয়ায ০02010০78 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010 79 রচয়ায ০02010০79 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010 80 রচয়ায ০02010০80 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010 81 রচয়ায ০02010০81 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010 82 রচয়ায ০02010০82 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010 83 রচয়ায ০02010০83 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010 84 রচয়ায ০02010০84 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010 85 রচয়ায ০02010০85 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010 86 রচয়ায ০02010০86 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010 87 রচয়ায ০02010০87 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010 88 রচয়ায ০02010০88 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2006 89 রচয়ায ০02006০89 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2006 90 রচয়ায ০02006০90 

রচয়ায াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2006 91 রচয়ায ০02006০91 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: পযান 

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

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010 155 পযান ০02010০155 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010 156 পযান ০02010০156 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010 157 পযান ০02010০157 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010 158 পযান ০02010০158 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010 159 পযান ০02010০159 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010 160 পযান ০02010০160 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010 161 পযান ০02010০161 



  

াতা-11 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010 162 পযান ০02010০162 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010 163 পযান ০02010০163 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010 164 পযান ০02010০164 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010 165 পযান ০02010০165 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010 166 পযান ০02010০166 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010 167 পযান ০02010০167 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010 168 পযান ০02010০168 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010 169 পযান ০02010০169 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010 170 পযান ০02010০170 

 

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

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

 যাদভযা  যাদভযা SAMSUNG 5X 0 2012 6  যাদভযা ০02012০6 

প্রদজক্টয ভানল্টনভনডয়া রপ্রাদজক্টয- 4D 0 2012 152 প্রদজক্টয ০02012০152 

প্রদজক্টয প্রদজক্টয িীন-4D 0 2012 153 প্রদজক্টয ০02012০153 

পদটাষ্টযাট রভনন পদটাস্টযাট রভনন CANON-IR1024 0 2012 171 পদটা ন ০02012০171 

 

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 ননআঈ 0 2012 7  ভ ০02012০7 

 নম্পঈটায ননআঈ 0 2012 8  ভ ০02012০8 

 নম্পঈটায ননআঈ 0 2012 9  ভ ০02012০9 

 নম্পঈটায ভননটয SAMSUNG 0 2012 10  ভ ০02012০10 

 নম্পঈটায ভননটয SAMSUNG 0 2012 11  ভ ০02012০11 

 নম্পঈটায ভননটয LENOVO 0 2012 12  ভ ০02012০12 

 নম্পঈটায ল্যাট Samsung Core i3 0 2012 13  ভ ০02012০13 

 নম্পঈটায ল্যাট Samsung core i5 0 2013 14  ভ ০02013০14 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: ততজত্র 

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

ততজত্র  া ও ননযচ 0 2012 100 ততজত্র ০02012০100 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 101 ততজত্র ০00০101 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 102 ততজত্র ০00০102 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 103 ততজত্র ০00০103 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 104 ততজত্র ০00০104 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 105 ততজত্র ০00০105 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 106 ততজত্র ০00০106 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 107 ততজত্র ০00০107 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 108 ততজত্র ০00০108 



  

াতা-12 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 109 ততজত্র ০00০109 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 110 ততজত্র ০00০110 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 111 ততজত্র ০00০111 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 112 ততজত্র ০00০112 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 113 ততজত্র ০00০113 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 114 ততজত্র ০00০114 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 115 ততজত্র ০00০115 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 116 ততজত্র ০00০116 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 117 ততজত্র ০00০117 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 118 ততজত্র ০00০118 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 119 ততজত্র ০00০119 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 120 ততজত্র ০00০120 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 121 ততজত্র ০00০121 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 122 ততজত্র ০00০122 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 123 ততজত্র ০00০123 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 124 ততজত্র ০00০124 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 125 ততজত্র ০00০125 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 126 ততজত্র ০00০126 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 127 ততজত্র ০00০127 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 128 ততজত্র ০00০128 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 129 ততজত্র ০00০129 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 130 ততজত্র ০00০130 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 131 ততজত্র ০00০131 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 132 ততজত্র ০00০132 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 133 ততজত্র ০00০133 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 134 ততজত্র ০00০134 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 135 ততজত্র ০00০135 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 136 ততজত্র ০00০136 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 137 ততজত্র ০00০137 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 138 ততজত্র ০00০138 

ততজত্র  া ও ননযচ 0 0 139 ততজত্র ০00০139 

ততজত্র রপ্লট-নড 0 2012 140 ততজত্র ০02012০140 

ততজত্র রপ্লট-নড 0 2012 141 ততজত্র ০02012০141 

ততজত্র রপ্লট-নড 0 2012 142 ততজত্র ০02012০142 

ততজত্র রপ্লট-নড 0 2012 143 ততজত্র ০02012০143 

ততজত্র রপ্লট-নড 0 2012 144 ততজত্র ০02012০144 

ততজত্র রপ্লট-নড 0 2012 145 ততজত্র ০02012০145 

ততজত্র রপ্লট-নড 0 2012 146 ততজত্র ০02012০146 

ততজত্র জগ 0 2012 147 ততজত্র ০02012০147 

ততজত্র জগ 0 2012 148 ততজত্র ০02012০148 



  

াতা-13 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

ততজত্র গ্লা 0 2012 149 ততজত্র ০02012০149 

ততজত্র ফারনত 0 2012 150 ততজত্র ০02012০150 

ততজত্র ফারনত 0 2012 151 ততজত্র ০02012০151 
 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: য ানয ও রফয ানয প্রনতষ্ঠান 

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

 দরজ মদায  দরজ 1 0 3  দরজ ০10০3 

স্বাস্থয র ন্দ্র  াজীপুয  নভঈননটি  নক্লনন  2 0 21   ০20০21 

স্বাস্থয র ন্দ্র  নভঈননটি নক্লনন  রন্টায। ২ টি 3 1997 31   ০31997০31 

রাষ্ট নপ রাস্ট নপ 5 0 49 রা ০50০49 

রাআদব্রযী তীঘাটা ঈন্ুক্ত গ্রন্থগায 5 2009 51 রাআদব্রযী ০52009০51 

র্ভনভ নপ আঈননয়ন নযলদ র্ভনভ নপ 6 0 56 আঈর্ভ ০60০56 

ন নন  স্পট ক্ষনণ া ন নন  স্পট 6 0 58 ন  ০60০58 

 দরজ কুয়াদা  দরজ। বফন ২ টি, রুভ ১০ টি 6 0 63  দরজ ০60০63 

স্বাস্থয র ন্দ্র নযফায নয ল্পনা র ন্দ্র। ২ তরা 6 0 67   ০60০67 

 দরজ তীঘাটা ভানফদ্যারয় 6 0 72  দরজ ০60০72 

ংঘ এ.এ.টি তরুণ ংঘ 9 2003 95 ক্লাফ ০92003০95 

 

 

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

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

প্রাথনভ  নফদ্যারয় শ্রী ান্ত নগয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 1 0 20 প্রানফ ০10০20 

প্রাথনভ  নফদ্যারয়  াজীপুয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 2 1974 23 প্রানফ ০21974০23 

প্রাথনভ  নফদ্যারয়  াজীপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 2 1974 25 প্রানফ ০21974০25 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় দানফীয ভনন স্কুর 2 1974 26 প্রানফ ০21974০26 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় যাভনগয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 3 1932 38 প্রানফ ০31932০38 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ২৩ নং বাটাড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 4 1974 41 প্রানফ ০41974০41 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ৪৭ নং দনক্ষণ বাটাড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 4 1992 42 প্রানফ ০41992০42 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় রতারাদগারদায াড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 5 1989 48 প্রানফ ০51989০48 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় তীঘাটা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 5 0 54 প্রানফ ০50০54 

প্রাথনভ  নফদ্যারয়  ারাভপুয, খনযচাডািা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 6 2000 62 প্রানফ ০62000০62 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় দনক্ষন  াভারপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 6 2000 66 প্রানফ ০62000০66 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় খানযচাডাঙা প্রাথনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ৩ টি, রুভ ৯ টি 7 1990 78 প্রানফ ০71990০78 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় খানযচাডাঙা প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 7 1980 79 প্রানফ ০71980০79 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফাজুয়া ডাঙা প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৭ টি 7 2006 86 প্রানফ ০72006০86 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় ডযনিা রযনজস্টায প্রাথনভ  নফদ্যারয় 8 1989 91 প্রানফ ০81989০91 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নযাজনংগা রযনজস্টায প্রাথনভ  নফদ্যারয় 8 1978 94 প্রানফ ০81978০94 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় জদাফা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 9 1969 102 প্রানফ ০91969০102 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় তযফদায াড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 9 2000 108 প্রানফ ০92000০108 

প্রাথনভ  নফদ্যারয় নযাজনংগা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 9 1960 128 প্রানফ ০91960০128 



  

াতা-14 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

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

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

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় রভাফায   াটি নফ.এভ.এ ননম্ন ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 1 0 15 ভানফ ০10০15 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় শ্রী ান্ত নগয নফ.এভ.এ ননম্ন ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 1 0 19 ভানফ ০10০19 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় নাদভজ যদায ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । ২ টি বফন  ২ তরা 3 1969 34 ভানফ ০31969০34 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় তীঘাটা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ৪ টি, রুভ ১২ টি 6 0 71 ভানফ ০60০71 

ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় নযাজনংগা ভাধ্যনভ  ফানর া নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 9 2007 127 ভানফ ০92007০127 

 

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

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

ভাদ্রাা ফরডািা পূফ য াড়া ভাদ্রাা 1 0 10 ভাদ্রাা ০10০10 

ভাদ্রাা জানভয়া আরানভয়া ভাদ্রাা 3 2012 32 ভাদ্রাা ০32012০32 

ভাদ্রাা দ্যরুদ ছুন্নাত রভাজাদদ্দদীয়া অনরয়া ভাদ্রাা 3 0 33 ভাদ্রাা ০30০33 

ভাদ্রাা রভাোাড়া ানপনজয়া ভাদ্রাা 3 2000 35 ভাদ্রাা ০32000০35 

ভাদ্রাা মুনদপ রখ ভনরা ভাদ্রাা 3 0 36 ভাদ্রাা ০30০36 

ভাদ্রাা ান জানভয়া আরানভয়া ভাদ্রাা 3 2013 40 ভাদ্রাা ০32013০40 

ভাদ্রাা অযাফুর ভাদ্রাা 5 2001 46 ভাদ্রাা ০52001০46 

ভাদ্রাা বগফতীপুয ভনরা দানখর ভাদ্রাা 5 1980 50 ভাদ্রাা ০51980০50 

ভাদ্রাা াাাড়া  ওনভ ভাদ্রাা 6 0 68 ভাদ্রাা ০60০68 

ভাদ্রাা তীঘাটা  যাদডট  ওনভ ভাদ্রাা ও এনতভখানা। বফন ২ টি 6 0 69 ভাদ্রাা ০60০69 

ভাদ্রাা ফুয়াদা দারুদন্না পানজর ভাদ্রাা। বফন ৩ টি, রুভ ১৪ টি 7 1981 83 ভাদ্রাা ০71981০83 

ভাদ্রাা নযাজনংগা ঈিযাড়া গাজী রভাড়র রখ ভাদ্রাা 8 0 92 ভাদ্রাা ০80০92 

ভাদ্রাা রভাাম্মানদয়া াদপনজয়া ভাদ্রাা ও এনতভখানা। বফন ১ টি 9 1995 120 ভাদ্রাা ০91995০120 

ভাদ্রাা নযাজনংগা দানখর ভাদ্রাা । বফন ২ টি, রুভ ৮ টি 9 1984 126 ভাদ্রাা ০91984০126 

ভাদ্রাা য ায াড়া দারুনদনছা ানপনজয়া ভাদ্রাা 9 1968 135 ভাদ্রাা ০91968০135 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয় (ভনজদ) 

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

ভনজদ নিভ াড়া রভাফায  াটী জাদভ ভনজদ 1 0 4 ভনজদ ০10০4 

ভনজদ ফরডািা পূফ য াড়া জাদভ ভনজদ 1 0 9 ভনজদ ০10০9 

ভনজদ ফরডািা ভধ্য াড়া জাদভ ভনজদ 1 0 12 ভনজদ ০10০12 

ভনজদ রভাফায  াটি ভধ্য াড়া জাদভ ভনজদ 1 0 17 ভনজদ ০10০17 

ভনজদ  াজীপুয জাদভ মুনন্প াড়া -জাদভ ভনজদ 2 0 22 ভনজদ ০20০22 

ভনজদ  াজীপুয রভাোাড়া জাদভ ভনজদ 2 0 24 ভনজদ ০20০24 

ভনজদ ভধ্যাড়া জাদভ ভনজদ 2 0 27 ভনজদ ০20০27 

ভনজদ যদায াড়া জাদভ ভনজদ 2 0 28 ভনজদ ০20০28 

ভনজদ ভনজদ ক্ষনন া ন নন   ন যাদয 3 0 37 ভনজদ ০30০37 



  

াতা-15 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

ভনজদ রগাারপুয ভনজদ 4 0 43 ভনজদ ০40০43 

ভনজদ ভধ্য বাটাযা জাদভ ভনজদ 4 1995 45 ভনজদ ০41995০45 

ভনজদ অযাফুর ভনজদ 5 2001 47 ভনজদ ০52001০47 

ভনজদ তীঘাটা র ন্দ্রীয় জাদভ ভনজদ 5 1965 53 ভনজদ ০51965০53 

ভনজদ  াভারপুয জাদভ ভনজদ 6 0 59 ভনজদ ০60০59 

ভনজদ খানযচাডাঙা ভনজদ 7 1980 81 ভনজদ ০71980০81 

ভনজদ ফাজুয়াডাঙা জাদভ ভনজদ 7 2000 87 ভনজদ ০72000০87 

ভনজদ ডয নংগা জাদভ ভনজদ 8 0 90 ভনজদ ০80০90 

ভনজদ নযাজনংগা ঈিযাড়া জাদভ ভনজদ 8 0 93 ভনজদ ০80০93 

ভনজদ গাজীাড়া জাদভ ভনজদ 9 1935 98 ভনজদ ০91935০98 

ভনজদ রগাদাযাড়া জাদভ ভনজদ 9 0 99 ভনজদ ০90০99 

ভনজদ রগারজায াড়া জাদভ ভনজদ 9 1965 101 ভনজদ ০91965০101 

ভনজদ তযফদায াড়া জাদভ ভনজদ 9 1995 106 ভনজদ ০91995০106 

ভনজদ তযফদায াড়া াঞ্জাখানা 9 1970 107 ভনজদ ০91970০107 

ভনজদ পূফ যাড়া অর ফাযা া জাদভ ভনজদ 9 1985 112 ভনজদ ০91985০112 

ভনজদ নিভাড়া জাদভ ভনজদ 9 1969 113 ভনজদ ০91969০113 

ভনজদ রভাোাড়া জাদভ ভনজদ 9 0 118 ভনজদ ০90০118 

ভনজদ রভাোাড়া জাদভ ভনজদ 9 1990 119 ভনজদ ০91990০119 

ভনজদ ভধ্যাড়া জাদভ ভনজদ 9 0 122 ভনজদ ০90০122 

ভনজদ ভধ্যাড়া জাদভ ভনজদ 9 1980 123 ভনজদ ০91980০123 

ভনজদ ভধ্যাড়া জাদভ ভনজদ 9 1980 124 ভনজদ ০91980০124 

ভনজদ নযাজনংগা  দানখর ভাদ্রাা জাদভ ভনজদ 9 1984 129 ভনজদ ০91984০129 

ভনজদ নযাজনংগা প্রাথনভ  নফদ্যারয় জাভ ভনজদ 9 0 130 ভনজদ ০90০130 

ভনজদ নযাজনংগা নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 9 0 131 ভনজদ ০90০131 

ভনজদ নযাজনংগা যদায াড়া জাদভ ভনজদ 9 1944 132 ভনজদ ০91944০132 

ভনজদ দ যাযাড়া জাদভ ভনজদ 9 1970 134 ভনজদ ০91970০134 

ভনজদ ানতয াটফাজায জাদভ ভনজদ 9 1985 136 ভনজদ ০91985০136 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয় (ভনিয) 

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

ভনিয ফরডািা দূগ যা ভনিয 1 0 6 ভনিয ০10০6 

ভনিয ফরডািা পূফ য াড়া ভাদয়য ভনিয 1 0 11 ভনিয ০10০11 

ভনিয ফরডািা যাধা রগানফি ভনিয 1 0 13 ভনিয ০10০13 

ভনিয  ারীভনিয। ২ টি 3 0 30 ভনিয ০30০30 

ভনিয বাটাড়া  ারী ভনিয 4 1984 44 ভনিয ০41984০44 

ভনিয তীঘাটা ফাজায ভনিয 5 0 52 ভনিয ০50০52 

ভনিয  াভারপুয াাাড়া ভনিয 6 0 61 ভনিয ০60০61 

ভনিয  ারীতরা ভনিয 7 1960 73 ভনিয ০71960০73 

ভনিয খানযচাডাঙা দনক্ষন াড়া ভনিয 7 2000 76 ভনিয ০72000০76 

ভনিয খানযচাডাঙা দূগ যা ভনিয 7 0 77 ভনিয ০70০77 



  

াতা-16 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

ভনিয খানযচাডাঙা ারাড়া ভনিয 7 0 80 ভনিয ০70০80 

ভনিয ফুয়াদা ফাজায দূগ যা ভনিয 7 0 84 ভনিয ০70০84 

ভনিয ফাজুয়া ডাঙা দূগ যা ভনিয 7 0 85 ভনিয ০70০85 

ভনিয  ারীফানড় ভনিয 8 1991 89 ভনিয ০81991০89 

ভনিয  ভ য ায াড়া পুজা ভনিয 9 1965 96 ভনিয ০91965০96 

ভনিয  ভ য ায াড়া পূজা ভনিয 9 2001 97 ভনিয ০92001০97 

ভনিয তযপদায াড়া পূজা ভনিয 9 1985 105 ভনিয ০91985০105 

ভনিয দাাড়া  ারী ভনিয 9 0 109 ভনিয ০90০109 

ভনিয ারাড়া  ারী ভনিয 9 1966 110 ভনিয ০91966০110 

ভনিয ারাড়া রগানফি ভনিয 9 1966 111 ভনিয ০91966০111 

ভনিয রফাাড়া  ারী ভনিয 9 1985 114 ভনিয ০91985০114 

ভনিয নভনি নং দূগ যা ভনিয 9 0 115 ভনিয ০90০115 

ভনিয নভিীাড়া  ারী ভনিয 9 2005 116 ভনিয ০92005০116 

ভনিয নভিীাড়া পূজা ভনিয 9 2002 117 ভনিয ০92002০117 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ইদগা 

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

ইদগা ১ নং ওয়াদড য ৬ টি ইদগা অদছ 1 0 1 ইগা ০10০1 

ইদগা গুি গ্রাভ জাদভ ভনজদ ইদগা 1 0 2 ইগা ০10০2 

ইদগা নফ.এভ.এ ননম্ন ভাধ্যনভ  ভাঠ ইদগা 1 0 5 ইগা ০10০5 

ইদগা ফরডািা পূফ য াড়া ইদগা 1 0 7 ইগা ০10০7 

ইদগা রভাফায  াটি নিভ াড়া জাদভ ভনজদ ইদগা 1 0 16 ইগা ০10০16 

ইদগা খনযচাডািা ইদগা ভয়দান 6 0 64 ইগা ০60০64 

ইদগা দনক্ষন  াভারপুয ইদগা ভয়দান 6 0 65 ইগা ০60০65 

ইদগা তীঘাটা র ন্দ্রীয় জাদভ ভনজদ 6 0 70 ইগা ০60০70 

ইদগা কুয়াদা ফাজায ইদগা 7 1981 74 ইগা ০71981০74 

ইদগা খানযচাডাঙা ইদগা 7 1950 75 ইগা ০71950০75 

ইদগা রগারজায াড়া ইদগা ভয়দান 9 0 100 ইগা ০90০100 

ইদগা মদফা ইদগা ভয়দান 9 1969 103 ইগা ০91969০103 

ইদগা তযপদায াড়া ইদগা 9 1995 104 ইগা ০91995০104 

ইদগা ভধ্য াড়া ইদগা ভয়দান 9 0 121 ইগা ০90০121 

ইদগা নযাজনংগা র ন্দ্রীয় ইদগা 9 1935 125 ইগা ০91935০125 

ইদগা দ যায াড়া ইদগা 9 0 133 ইগা ০90০133 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ:  শ্মান 

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

শ্মানঘাট ফরডািা শ্মান নফদরয নবতয 1 0 14 শ্মান ০10০14 

শ্মানঘাট শ্রী ান্ত নগয  ারীতরা শ্মান 1 0 18 শ্মান ০10০18 

শ্মানঘাট শ্মানঘাট 3 0 39 শ্মান ০30০39 



  

াতা-17 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

শ্মানঘাট  াভারপুয শ্মান 6 0 60 শ্মান ০60০60 

শ্মানঘাট খানযচাডাঙা শ্মান ঘাট 7 1960 82 শ্মান ০71960০82 

শ্মানঘাট ফাজুয়াডাঙা শ্মান ঘাট 7 1950 88 শ্মান ০71950০88 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: াট/ ফাজায / ভাদ যট 

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

ভাদ যট ৩ নং ওয়াদড য ফাজায ১ টি 3 0 29 ভা  ০30০29 

ভাদ যট ানতয়ানয ফাজায 9 0 137 ভা  ০90০137 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ:  ফযস্থান/ভাজায 

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

 ফযস্থান ফরডািা পূফ য াড়া  ফযস্থান 1 0 8  ফযস্থান ০10০8 

 ফযস্থান ঈিয াযা  ফযস্থান 6 0 57  ফযস্থান ০60০57 

 

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 শ্রী ান্তয ভনিদয ১ টি গবীয নরকূ ১ 0 1 গন ০১0০1 

গবীয নরকূ শ্রী ান্তনগয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ ১ 0 2 গন ০১0০2 

গবীয নরকূ  াজীপুদয ১ টি গবীয নরকূ ২ 0 3 গন ০২0০3 

গবীয নরকূ  ানজপুয, ফা া রখ এয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ ২ 0 4 গন ০২0০4 

গবীয নরকূ  ানজপুয, আব্রানদভয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ ২ 0 5 গন ০২0০5 

গবীয নরকূ  ানজপুয, ফজদরয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ ২ 0 6 গন ০২0০6 

গবীয নরকূ  াজীপুয,আব্রানভ ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ ২ 0 7 গন ০২0০7 

গবীয নরকূ মুযনর, ফজদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ ২ 0 8 গন ০২0০8 

গবীয নরকূ  াজীপুয, যাদদদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ ২ 0 9 গন ০২0০9 

গবীয নরকূ যাভনগয অআয়ুফ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৩ 0 10 গন ০৩0০10 

গবীয নরকূ যাভনগয আনরয়াদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৩ 0 11 গন ০৩0০11 

গবীয নরকূ মুজাাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৩ 0 12 গন ০৩0০12 

গবীয নরকূ গাদফাখারী প্রাথনভ  নফদ্যারদয়য াদ ১ টি গবীয নরকূ ৪ 0 13 গন ০৪0০13 

গবীয নরকূ গাবুখারী ভনিদযয াদ ১টি গবীয নরকূ ৪ 0 14 গন ০৪0০14 

গবীয নরকূ ফানয ভনেদ য ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ ৫ 0 15 গন ০৫0০15 

গবীয নরকূ  াভারপুয নুয আরাদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৬ 0 16 গন ০৬0০16 

গবীয নরকূ ননদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ 2008 17 গন ০৭2008০17 

গবীয নরকূ ভদনায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ 2011 18 গন ০৭2011০18 

গবীয নরকূ ঈিদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ 2010 19 গন ০৭2010০19 

 

 

 



  

াতা-18 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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 নওদা াড়া যাস্তা 1 0 8 মদায- খুরনা ভাড়  রছাট্টয ফানড় ভাযা ০10০8 

ভাটিয যাস্তা রভাফায  াটি যাস্তা 1 2010 9 মদায খুরনা ভাড়  নপকুদরয ফানড় ভাযা ০12010০9 

ভাটিয যাস্তা রভাফায  াটি াড়া যাস্তা 1 0 10 ভযদভয ফানড় যনপ   ানযগদযয ফানড় ভাযা ০10০10 

ভাটিয যাস্তা রভাফায  াটি পূফ যাড়া যাস্তা 1 0 11 মদায খুরনা ভাড়  ভআয নফশ্বাদয ফানড় ভাযা ০10০11 

ভাটিয যাস্তা শ্রী ান্তনগয নিভাড়া যাস্তা 1 0 12 রগানফিয রভাড় শুকুয অনরয ফানড় ভাযা ০10০12 

ভাটিয যাস্তা ফরাডািা যাস্তা 1 0 13 রদদফদনয ফানড় সু ান্তয ফানড় ভাযা ০10০13 

ভাটিয যাস্তা ফরাডািা ভধ্যাড়া যাস্তা 1 0 14 নয নানদতয ফানড় াভদতয ফানড় ভাযা ০10০14 

ভাটিয যাস্তা ফরাডািা ভধ্যাড়া যাস্তা 1 0 15 ারাদভয ফানড় নজরুর যদাদযয ফানড় ভাযা ০10০15 

ভাটিয যাস্তা ফরাডািা পূফ যাড়া যাস্তা 1 2001 16 সুননদরয ফানড় নৃদণ এয ফানড় ভাযা ০12001০16 

ভাটিয যাস্তা রভাফায  াটি পূফ যাড়া যাস্তা 1 0 17 আনাদভয ফানড় অবুর গাজীয ফানড় ভাযা ০10০17 

ভাটিয যাস্তা রভাফায  াটি পূফ যাড়া যাস্তা 1 0 18 ফক্কদযয ফানড় রাদদনয ফানড় ভাযা ০10০18 

ভাটিয যাস্তা স্কুর রযাড 2 0 24 স্কুর  ানাআতরা ভাযা ০20০24 

ভাটিয যাস্তা পূফ যাড়া রযাড 2 0 25 পূফ যাড়া ভাদঠ ভাযা ০20০25 

ভাটিয যাস্তা দনক্ষন াড়া নফদরয যাস্তা 3 0 33 যীয়ত ঈোহ্ য ফানড় মুড়নরয রভাড় ভাযা ০30০33 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 3 0 34 নযয়ত ঈোয ফানড় ভাদঠয রল ভাযা ০30০34 

ভাটিয যাস্তা 
মদায াতক্ষীযা ভাড়  দত মদায-খুরনা 

বাটাড়া যাস্তা 
4 0 35 তীঘাটা নব্রজ রগাারপুয যাস্তা ভাযা ০40০35 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 4 0 36 মদায- াতক্ষীযা ভাড়  বাটাড়া ভাদঠয রবতয ভাযা ০40০36 

ভাটিয যাস্তা বাটাড়া রগাারপুয যাস্তা 4 0 37 মদায- াতক্ষীযা ভাড়  রগাারপুয ভাযা ০40০37 

ভাটিয যাস্তা বাটাড়া যাস্তা 4 0 38 মদায- াতক্ষীযা ভাড়  নতঘাটা ভাযা ০40০38 

ভাটিয যাস্তা ভধ্য বাটাড়া যাস্তা 4 0 39 মদায- াতক্ষীযা ভাড়  যাভনগয ন নন   ন যায ভাযা ০40০39 

ভাটিয যাস্তা বাটাড়া  যাম্প যাস্তা 4 0 40 মদায- াতক্ষীযা ভাড়  মদায- খুরনা ভাড়  ভাযা ০40০40 

ভাটিয যাস্তা নফদরয যাস্তা 5 0 48 মৃত রখয গাজীয ফানড় নধদযয ফানড় ভাযা ০50০48 

ভাটিয যাস্তা নফদরয যাস্তা 5 0 49 দনফয ন দায অ ফয অরী ভাযা ০50০49 

ভাটিয যাস্তা গাদ্যনর াড়া 5 0 50 নওদয ভাস্টায নফদরয রল ভাযা ০50০50 

ভাটিয যাস্তা রভাো াড়ায যাস্তা 5 0 51 যাজ্জাদ য ফানড় াআদ এয ফানড় ভাযা ০50০51 

ভাটিয যাস্তা ফানয ভনে  রথদ  যাভপুদযয যাস্তা 5 0 52 ওয়াদফয ফানড় ভাদঠয রল ভাযা ০50০52 

ভাটিয যাস্তা  াভারপুয ভনজদ াড়া যাস্তা 6 0 57 জাভাদরয ফানড় প্রাআভানয স্কুর ভাযা ০60০57 

ভাটিয যাস্তা প্রাথনভ  নফদ্যারয় যাস্তা 6 0 58 রচৌন দাদযয ফানড় অক্কা এয ফানড় ভাযা ০60০58 

ভাটিয যাস্তা দনক্ষন াড়া যাস্তা 6 0 59 নরং ভনভদনয ফানড় ভাযা ০60০59 

ভাটিয যাস্তা ানভদদয ফানড় দত ভনয়াদযয ফানড়য যাস্তা 6 0 60 ানভদদয ফানড়  ভনয়াদযয ফানড় ভাযা ০60০60 

ভাটিয যাস্তা অব্দুোয ফানড় দত ফ্লাট নরং ম যন্ত যাস্তা 6 0 61 অব্দুোয ফানড় ফ্লাট নরং ভাযা ০60০61 

ভাটিয যাস্তা 
জয়নারগাজীয ফানড় দত ওনরয়াদযয ফানড় ম যন্ত 

যাস্তা 
6 0 62 জয়নারগাজীয ফানড় ওনরয়াদযয ফানড় ভাযা ০60০62 

ভাটিয যাস্তা 
নদ রাদদনয  ফযস্থান দত অবুর োআফাদযয 

ফানড় ম যন্ত যাস্তা 
6 0 63 নদ রাদদনয  ফযস্থান অবুর োআফাদযয ফানড় ভাযা ০60০63 

ভাটিয যাস্তা 
 নযদভয পুকুয াড় দত াাাড়া বুধাায 

ফানড় ম যন্ত যাস্তা 
6 0 64  নযদভয পুকুয াড় াাাড়া বুধাায ফানড় ভাযা ০60০64 

ভাটিয যাস্তা দাদযাগায ফানড় দত জয়নাদরয ফানড় ম যন্ত যাস্তা 6 0 65 দাদযাগায ফানড় জয়নাদরয ফানড় ভাযা ০60০65 



  

াতা-19 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

ভাটিয যাস্তা 
 াভারপুয নরং দত াাাড়া রভাায ফানড় 

ম যন্ত যাস্তা 
6 0 66  াভারপুয নরং াাাড়া রভাায ফানড় ভাযা ০60০66 

ভাটিয যাস্তা যনদভয ফানড় দত রতভাথা ম যন্ত যাস্তা 6 0 67 যনদভয ফানড় দত রতভাথা ভাযা ০60০67 

ভাটিয যাস্তা তাছনরভায ফানড় দত অরীয ফানড় ম যন্ত যাস্তা 6 0 68 তাছনরভায ফানড় অরীয ফানড় ভাযা ০60০68 

ভাটিয যাস্তা াদদভয ফানড় দত ভিদরয ফানড় ম যন্ত যাস্তা 6 0 69 াদদভয ফানড় ভিদরয ফানড় ভাযা ০60০69 

ভাটিয যাস্তা নফর াড়ায যাস্তা 7 2000 74 নিদনয ফানড় স্বান ফানড় ভাযা ০72000০74 

ভাটিয যাস্তা নযনায নফদরয যাস্তা 7 1901 75 ারাড়া নব্রজ ভাযা ০71901০75 

ভাটিয যাস্তা পূফ য াড়া ফড় যাস্তা 7 0 76 মুা ফানড় ারাড়া ভাযা ০70০76 

ভাটিয যাস্তা পূফ য াড়া 7 0 77 ভাদর  অনজজ ভাযা ০70০77 

ভাটিয যাস্তা পূফ য াড়া 7 0 78 ভনন অক্তায গনন ভাযা ০70০78 

ভাটিয যাস্তা দনক্ষন াড়ায যাস্তা 7 0 79 নদলুয রভাড় কুয়াদা ফাজায ভাযা ০70০79 

ভাটিয যাস্তা বািাদযয যাস্তা 7 0 80 নজয়ায খার নাদী ভাযা ০70০80 

ভাটিয যাস্তা ভধ্যাড়া রযাড 8 0 87 াজাাদনয ফানড় তানভদভয ফানড় ভাযা ০80০87 

ভাটিয যাস্তা দা াড়া রযাড 8 0 88 ভনয়ায ফানড় ানভদভয ফানড় ভাযা ০80০88 

ভাটিয যাস্তা দনক্ষন াড়া 8 0 89 জাভাদরয দ ান আভান ফানড় ভাযা ০80০89 

ভাটিয যাস্তা ঈিয াড়া 8 0 90 ভদয়জ এয ফানড় নপদ য ফানড় ভাযা ০80০90 

ভাটিয যাস্তা আঈনু রভাড় 8 0 91 রভাড় নফর াড়া ভাযা ০80০91 

ভাটিয যাস্তা ঈিয াড়া 8 0 92  াদদভয ফানড় মুজাভ রখ ভাযা ০80০92 

ভাটিয যাস্তা নঃ ভধ্যাড়া 8 0 93 জনরর ভাস্টায ফানড় অবু ফ য ভাযা ০80০93 

ভাটিয যাস্তা নিভ াড়া রযাড 8 0 94 রফদরখার মুক্তায ভাযা ০80০94 

ভাটিয যাস্তা নযাজ নিা ভধ্যাড়া 8 0 95 রজদয ফানড় জাভতরা ভাযা ০80০95 

ভাটিয যাস্তা  ানয য াড়া 8 0 96  ানয য   ভাযা ০80০96 

ভাটিয যাস্তা ভািায তরায যাস্তা 9 0 105 পন য অরী ভািায তরা ভাযা ০90০105 

ভাটিয যাস্তা নিভ াড়া 9 0 106 শ্মান দাঈদ ফানড় ভাযা ০90০106 

ভাটিয যাস্তা গরদায াড়া 9 0 107 ভািায তরা গরদায াড়া ভাযা ০90০107 

ভাটিয যাস্তা গাজী াড়া যাস্তা 9 0 108 চুুঁচদড়া নবটা প্রাথনভ  নফদ্যারয় ভাযা ০90০108 

ভাটিয যাস্তা গাজী াড়া 9 0 109 জনরর ারাভ ভাযা ০90০109 

ভাটিয যাস্তা ভনজদ াড়া 9 0 110  াভরুর মদায ভাযা ০90০110 

ভাটিয যাস্তা গাজী াড়া 9 0 111 লুতপর নপয়ায ভাযা ০90০111 

ভাটিয যাস্তা দ্যযা ভানয যাস্তা 9 0 112 গাজী াড়া নদনঘ ভাযা ০90০112 

ভাটিয যাস্তা ঋনল াড়া রযাড 9 0 113 জাভার ানতয়ানয ফাজায ভাযা ০90০113 

ভাটিয যাস্তা নভত্র াড়া যাস্তা 9 0 114 ভাদর  ফানড় ানতয়ায ফাজায ভাযা ০90০114 

ভাটিয যাস্তা ভনঈনদ্দন কুন্দু াড়া 9 0 115 ভনঈনদ্দন কুণ্ডু াড়া ভাযা ০90০115 

ভাটিয যাস্তা ারাড়া যাস্তা 9 0 116 পন য অরী নদনর  ভাযা ০90০116 

ভাটিয যাস্তা ারাড়া যাস্তা 9 0 117 ারাড়া পন য অরী ভাযা ০90০117 

ভাটিয যাস্তা দায় াড়া যাস্তা 9 0 118 জনফয়া ননভায় ভাযা ০90০118 

ভাটিয যাস্তা নভনি াড়া যাস্তা 9 0 119 ভািায তরা ইদগা ভাযা ০90০119 

ভাটিয যাস্তা  নযদভয ফানড় দত ফাবুয ফানড় ম যন্ত যাস্তা 9 0 120  নযদভয ফানড়  ফাবুয ফানড় ভাযা ০90০120 

 

 



  

াতা-20 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: া া আদটয নরং যাস্তা 

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

আদটয নরং যাস্তা মদায  দরজ াড়া যাস্তা 1 2011 1 মদায খুরনা ভাড়  মদায  দরজ াআ ০12011০1 

আদটয নরং যাস্তা ভাঠাড়া যাস্তা 1 2007 2 অনরয়াদযয ফানড় ভাদরদ য ফানড় াআ ০12007০2 

আদটয নরং যাস্তা শ্রী ান্তনগয গুিগ্রাভ যাস্তা 1 2011 3 শ্রী ান্তনগয ভনিয অরায ফানড় াআ ০12011০3 

আদটয নরং যাস্তা রভাফায  াটি পূফ যাড়া যাস্তা 1 2006 4 নজয ফানড় আভাআদরয ফানড় াআ ০12006০4 

আদটয নরং যাস্তা  দরাননাড়া যাস্তা 1 2007 5 রভাফায  াটি যাস্তা জাাদনয ফানড় াআ ০12007০5 

আদটয নরং যাস্তা মুড়নর রভাড় রযাড 2 0 19 মুড়নর রভাড় াআ স্কুর াআ ০20০19 

আদটয নরং যাস্তা রভাো াড়ায যাস্তা 3 0 26 জানদদয ফানড় ভাদঠয রল াআ ০30০26 

আদটয নরং যাস্তা রযর রাআদনয াদ রভাো াড়ায যাস্তা 3 0 27 জনরুদরয ফানড় ভাদঠয রল াআ ০30০27 

আদটয নরং যাস্তা ভনজদদয রছদনয যাস্তা 3 0 28 মুকুদরয ফাা াভাদদয ফানড় াআ ০30০28 

আদটয নরং যাস্তা  লুাড়ায যাস্তা 3 0 29 াভাদদয ফানড় যাজায াট ফাজায াআ ০30০29 

আদটয নরং যাস্তা রফাফাাড়ায যাস্তা 3 0 30 যাজায াট প্রাথনভ  নফদ্যারয় াআ ০30০30 

আদটয নরং যাস্তা াজী ফানড়য যাস্তা 5 0 41 লুতপায ফানড় আব্রানভ রভাোয ফানড় াআ ০50০41 

আদটয নরং যাস্তা গাজী ফানড়য যাস্তা 5 0 42 রগাার গাজী ফয যদায াআ ০50০42 

আদটয নরং যাস্তা  নভঈননটি রন্টায যাস্তা 5 0 43     াআ ০50০43 

আদটয নরং যাস্তা ফানয ভনেদ য চায ভাথা 5 0 44 ফানয ভনে  ক্লাফ চাদযয ভাথা াআ ০50০44 

আদটয নরং যাস্তা ভধ্যাড়া যাস্তা 6 0 53 যনভদজয ফানড় ভনয়াদযয ফানড় াআ ০60০53 

আদটয নরং যাস্তা সুতীঘাটা যাস্তা 6 0 54 মদায রযাড যনদভয ফানড় াআ ০60০54 

আদটয নরং যাস্তা নিভ াড়া যাস্তা 6 0 55 ভনজদ জাভান এয ফানড় াআ ০60০55 

আদটয নরং যাস্তা দনক্ষন াড়া যাস্তা 6 0 56 ঘনযচাডািা নদনুয রভাড় াজানয ং দযয ফানড় াআ ০60০56 

আদটয নরং যাস্তা স্কুর াড়ায যাস্তা 7 2007 70 নদলুয রভাড় নিন ফানড় াআ ০72007০70 

আদটয নরং যাস্তা ভধ্যাড়া 7 2012 71 নদলুয রভাড় নফদয়ন ফানড় াআ ০72012০71 

আদটয নরং যাস্তা নিভ াড়া রযাড 8 0 81 ায়দায ভানন  তরা াআ ০80০81 

আদটয নরং যাস্তা নযাজ নিা নিভ াড়া 8 0 82 রফাযা াড়া জয এয ফানড় াআ ০80০82 

আদটয নরং যাস্তা নযাজ নিা নিভাড়া 8 0 83 আভাআর জনদযয ফানড় াআ ০80০83 

আদটয নরং যাস্তা ভনজদ রযাড 8 0 84 ভনজদ যভাদনয ফানড় াআ ০80০84 

আদটয নরং যাস্তা ঈিয াড়ায যাস্তা 9 2013 97 ননদ্দ  পন য অরী ভনজদ াআ ০92013০97 

আদটয নরং যাস্তা ভধ্যাড়ায যাস্তা 9 2004 98 ভনয়ায ফক্কায াআ ০92004০98 

আদটয নরং যাস্তা নভত্র াড়া যাস্তা 9 2012 99 ভনঈনদ্দন ফা া  াজী াআ ০92012০99 

আদটয নরং যাস্তা দ যায াড়া যাস্তা 9 2013 100 াজাান দ যায াড়া াআ ০92013০100 

আদটয নরং যাস্তা নভনি াড়ায যাস্তা 9 2013 101 ভািায তরা নভনিাড় াআ ০92013০101 

আদটয নরং যাস্তা দনক্ষন াড়ায যাস্তা 9 2010 102 ভািায তরা নানছয াআ ০92010০102 

আদটয নরং যাস্তা খার  ািায যাস্তা 9 2002 103 রখাদা ফক্স খার  ািা াআ ০92002০103 

আদটয নরং যাস্তা ভধ্য াড়া যাস্তা 9 0 104 প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফাবুয রদা ান াআ ০90০104 

 

 

 



  

াতা-21 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

 

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 রভাফায  াটি ভধ্যাড়া 1 2004 7 নিভাড়া ভনজদ খনযচাডািা াদনফ ০12004০7 

রনযং রফাল্ড যাস্তা মুড়রী রযাড 2 0 20 মুড়রী  ানজপুয াদনফ ০20০20 

রনযং রফাল্ড যাস্তা মুনন্পফানড় রযাড 2 0 21 মুনন্পফানড় রযাড স্কুর াদনফ ০20০21 

রনযং রফাল্ড যাস্তা  ফযস্থান রযাড 2 0 22 মুড়নর ভানন স্কুর াদনফ ০20০22 

রনযং রফাল্ড যাস্তা াআস্কুর রযাড 2 0 23 াআ স্কুর  ফযস্থান াদনফ ০20০23 

রনযং রফাল্ড যাস্তা দনক্ষন াড়ায যাস্তা 3 0 31 অ ফয নফশ্বাদয ফানড় ভনঈনদ্দদনয ফানড় াদনফ ০30০31 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ারাফানড় যাস্তা 3 0 32 দীনি যঞ্জন াদরয ফানড় এদট নব্রক্স াদনফ ০30০32 

রনযং রফাল্ড যাস্তা অিয়ন প্র দল্পয যাস্তা 5 0 46 অনাদযয ফানড় ভানন  নফশ্বাদয ফানড় াদনফ ০50০46 

রনযং রফাল্ড যাস্তা রচৌ ঘাটা যাস্তা 5 0 47 ািায দপাদায নজন্নাত াদনফ ০50০47 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ঠাকুয াড়া 7 2005 73 নফজয় ফানড় গকুর াদনফ ০72005০73 

রনযং রফাল্ড যাস্তা রততুর তরা রযাড 8 0 86 রততুর তরা আ ফার রভাোয ফানড় াদনফ ০80০86 

 

 

 
 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: া া নচ যাস্তা 

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

া া যাস্তা রভাফায  াটি পূফ যাড়া যাস্তা 1 2000 6 জাভতরা রভাড় অপজাদরয ফানড় ানচ ০12000০6 

া া যাস্তা নতঘাটা রথদ  ধাকুনযয়া যাস্তা 5 0 45 অযাফুর ভাদ্রাা অনায ডাক্তায ানচ ০50০45 

া া যাস্তা প্রধান া া যাস্তা 7 2010 72 সুনাভ গাজী নদলুয রভাড় ানচ ০72010০72 

া া যাস্তা কুয়াদা ফাজায রযাড 8 0 85 কুয়াদা াড়া রার ানচ ০80০85 

 

 

 

 

 



  

াতা-22 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 

  



  

াতা-23 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: বফন 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1 ১ নং ওয়াদড য ৬ টি ইদগা অদছ 1 0               

2 গুি গ্রাভ জাদভ ভনজদ ইদগা 1 0               

3 মদায  দরজ 1 0     2013         

4 নিভ াড়া রভাফায  াটী জাদভ ভনজদ 1 0               

5 নফ.এভ.এ ননম্ন ভাধ্যনভ  ভাঠ ইদগা 1 0               

6 ফরডািা দূগ যা ভনিয 1 0               

7 ফরডািা পূফ য াড়া ইদগা 1 0               

8 ফরডািা পূফ য াড়া  ফযস্থান 1 0               

9 ফরডািা পূফ য াড়া জাদভ ভনজদ 1 0               

10 ফরডািা পূফ য াড়া ভাদ্রাা 1 0               

11 ফরডািা পূফ য াড়া ভাদয়য ভনিয 1 0               

12 ফরডািা ভধ্য াড়া জাদভ ভনজদ 1 0               

13 ফরডািা যাধা রগানফি ভনিয 1 0               

14 ফরডািা শ্মান নফদরয নবতয 1 0               

15 রভাফায   াটি নফ.এভ.এ ননম্ন ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 1 0     1995         

16 রভাফায  াটি নিভ াড়া জাদভ ভনজদ ইদগা 1 0               

17 রভাফায  াটি ভধ্য াড়া জাদভ ভনজদ 1 0               

18 শ্রী ান্ত নগয  ারীতরা শ্মান 1 0               

19 শ্রী ান্ত নগয নফ.এভ.এ ননম্ন ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় 1 0     1998         

20 শ্রী ান্ত নগয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 1 0               

21  াজীপুয  নভঈননটি  নক্লনন  2 0               

22  াজীপুয জাদভ মুনন্প াড়া -জাদভ ভনজদ 2 0   আঈ ন 2011         

23  াজীপুয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 2 1974   নক্ষা প্রদ ৌরী           

24  াজীপুয রভাোাড়া জাদভ ভনজদ 2 0               

25  াজীপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 2 1974   এর নজ আ নড           

26 দানফীয ভনন স্কুর 2 1974               

27 ভধ্যাড়া জাদভ ভনজদ 2 0               

28 যদায াড়া জাদভ ভনজদ 2 0     2010         

29 ৩ নং ওয়াদড য ফাজায ১ টি 3 0               

30  ারীভনিয। ২ টি 3 0               

31  নভঈননটি নক্লনন  রন্টায। ২ টি 3 1997               

32 জানভয়া আরানভয়া ভাদ্রাা 3 2012               

33 দ্যরুদ ছুন্নাত রভাজাদদ্দদীয়া অনরয়া ভাদ্রাা 3 0               

34 নাদভজ যদায ভাধ্যনভ  নফদ্যারয় । ২ টি বফন  ২ তরা 3 1969       ২৫০০০০ ও 

৭০০০০০ 

পযাননরটি 

নডাট যদভন্ট / 

নক্ষা প্রদ ৌর 

নধদিয 

    



  

াতা-24 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

35 রভাোাড়া ানপনজয়া ভাদ্রাা 3 2000               

36 মুনদপ রখ ভনরা ভাদ্রাা 3 0               

37 ভনজদ ক্ষনন া ন নন   ন যাদয 3 0               

38 যাভনগয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 3 1932   এর নজ আ নড 2007         

39 শ্মানঘাট 3 0               

40 ান জানভয়া আরানভয়া ভাদ্রাা 3 2013               

41 ২৩ নং বাটাড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 4 1974 420000 এর নজ আ নড 1996         

42 ৪৭ নং দনক্ষণ বাটাড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 4 1992 720000 এর নজ আ নড 2003         

43 রগাারপুয ভনজদ 4 0               

44 বাটাড়া  ারী ভনিয 4 1984               

45 ভধ্য বাটাযা জাদভ ভনজদ 4 1995               

46 অযাফুর ভাদ্রাা 5 2001               

47 অযাফুর ভনজদ 5 2001               

48 রতারাদগারদায াড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 5 1989     2000 ৭০০০০ এর নজ আ নড     

49 রাস্ট নপ 5 0               

50 বগফতীপুয ভনরা দানখর ভাদ্রাা 5 1980               

51 তীঘাটা ঈন্ুক্ত গ্রন্থগায 5 2009               

52 তীঘাটা ফাজায ভনিয 5 0               

53 তীঘাটা র ন্দ্রীয় জাদভ ভনজদ 5 1965               

54 তীঘাটা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 5 0   ন নড ন ২, এ নড নফ, অআ 

নড এ 

          

55 ১১ নং যাভনগয আঈননয়ন। বফন ২ টি 6 2009 6000000 এর নজ আ নড           

56 আঈননয়ন নযলদ র্ভনভ নপ 6 0               

57 ঈিয াযা  ফযস্থান 6 0               

58 ক্ষনণ া ন নন  স্পট 6 0               

59  াভারপুয জাদভ ভনজদ 6 0               

60  াভারপুয শ্মান 6 0               

61  াভারপুয াাাড়া ভনিয 6 0               

62  ারাভপুয, খনযচাডািা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 6 2000   য ায           

63 কুয়াদা  দরজ। বফন ২ টি, রুভ ১০ টি 6 0   য ায           

64 খনযচাডািা ইদগা ভয়দান 6 0               

65 দনক্ষন  াভারপুয ইদগা ভয়দান 6 0   আঈ ন           

66 দনক্ষন  াভারপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 6 2000   য ায           

67 নযফায নয ল্পনা র ন্দ্র। ২ তরা 6 0               

68 াাাড়া  ওনভ ভাদ্রাা 6 0   আঈ ন           

69 তীঘাটা  যাদডট  ওনভ ভাদ্রাা ও এনতভখানা। বফন ২ টি 6 0               



  

াতা-25 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

70 তীঘাটা র ন্দ্রীয় জাদভ ভনজদ 6 0               

71 তীঘাটা ভাধ্যনভ  নফদ্যারয়। বফন ৪ টি, রুভ ১২ টি 6 0   য ায           

72 তীঘাটা ভানফদ্যারয় 6 0   পযাননরটি নডাট যদভন্ট   1996       

73  ারীতরা ভনিয 7 1960 ২০০০০০ য ায           

74 কুয়াদা ফাজায ইদগা 7 1981 ১০০০০০             

75 খানযচাডাঙা ইদগা 7 1950 ১০০০০০             

76 খানযচাডাঙা দনক্ষন াড়া ভনিয 7 2000 ১০০০০০             

77 খানযচাডাঙা দূগ যা ভনিয 7 0               

78 খানযচাডাঙা প্রাথনভ  নফদ্যারয়। টিনদড বফন ৩ টি, রুভ ৯ টি 7 1990               

79 খানযচাডাঙা প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 7 1980   এর নজ আ নড 2013         

80 খানযচাডাঙা ারাড়া ভনিয 7 0               

81 খানযচাডাঙা ভনজদ 7 1980 ৫০০০০০ স্থানীয় জনগণ           

82 খানযচাডাঙা শ্মান ঘাট 7 1960 50000 স্থানীয় জনগণ           

83 ফুয়াদা দারুদন্না পানজর ভাদ্রাা। বফন ৩ টি, রুভ ১৪ টি 7 1981 ১০০০০০০ স্থানীয় জনগণ           

84 ফুয়াদা ফাজায দূগ যা ভনিয 7 0               

85 ফাজুয়া ডাঙা দূগ যা ভনিয 7 0               

86 ফাজুয়া ডাঙা প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৭ টি 7 2006   এর নজ আ নড 2013         

87 ফাজুয়াডাঙা জাদভ ভনজদ 7 2000 ৫০০০০০ স্থানীয় জনগণ           

88 ফাজুয়াডাঙা শ্মান ঘাট 7 1950 50000 আঈ ন           

89  ারীফানড় ভনিয 8 1991               

90 ডয নংগা জাদভ ভনজদ 8 0               

91 ডযনিা রযনজস্টায প্রাথনভ  নফদ্যারয় 8 1989   এর নজ আ নড           

92 নযাজনংগা ঈিযাড়া গাজী রভাড়র রখ ভাদ্রাা 8 0               

93 নযাজনংগা ঈিযাড়া জাদভ ভনজদ 8 0               

94 নযাজনংগা রযনজস্টায প্রাথনভ  নফদ্যারয় 8 1978               

95 এ.এ.টি তরুণ ংঘ 9 2003               

96  ভ য ায াড়া পুজা ভনিয 9 1965               

97  ভ য ায াড়া পূজা ভনিয 9 2001               

98 গাজীাড়া জাদভ ভনজদ 9 1935   স্থানীয় জনগণ           

99 রগাদাযাড়া জাদভ ভনজদ 9 0               

100 রগারজায াড়া ইদগা ভয়দান 9 0               

101 রগারজায াড়া জাদভ ভনজদ 9 1965   স্থানীয় জনগণ           

102 জদাফা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 9 1969               

103 মদফা ইদগা ভয়দান 9 1969               

104 তযপদায াড়া ইদগা 9 1995               

105 তযপদায াড়া পূজা ভনিয 9 1985               

106 তযফদায াড়া জাদভ ভনজদ 9 1995   স্থানীয় জনগণ           



  

াতা-26 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

107 তযফদায াড়া াঞ্জাখানা 9 1970   স্থানীয় জনগণ           

108 তযফদায াড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয় 9 2000   এর নজ আ নড           

109 দাাড়া  ারী ভনিয 9 0               

110 ারাড়া  ারী ভনিয 9 1966               

111 ারাড়া রগানফি ভনিয 9 1966               

112 পূফ যাড়া অর ফাযা া জাদভ ভনজদ 9 1985               

113 নিভাড়া জাদভ ভনজদ 9 1969               

114 রফাাড়া  ারী ভনিয 9 1985               

115 নভনি নং দূগ যা ভনিয 9 0               

116 নভিীাড়া  ারী ভনিয 9 2005               

117 নভিীাড়া পূজা ভনিয 9 2002               

118 রভাোাড়া জাদভ ভনজদ 9 0               

119 রভাোাড়া জাদভ ভনজদ 9 1990               

120 রভাাম্মানদয়া াদপনজয়া ভাদ্রাা ও এনতভখানা। বফন ১ টি 9 1995   স্থানীয় জনগণ           

121 ভধ্য াড়া ইদগা ভয়দান 9 0               

122 ভধ্যাড়া জাদভ ভনজদ 9 0               

123 ভধ্যাড়া জাদভ ভনজদ 9 1980               

124 ভধ্যাড়া জাদভ ভনজদ 9 1980               

125 নযাজনংগা র ন্দ্রীয় ইদগা 9 1935               

126 নযাজনংগা দানখর ভাদ্রাা । বফন ২ টি, রুভ ৮ টি 9 1984   স্থানীয় জনগণ           

127 নযাজনংগা ভাধ্যনভ  ফানর া নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 9 2007   এর নজ আ নড           

128 নযাজনংগা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 9 1960   এর নজ আ নড           

129 নযাজনংগা  দানখর ভাদ্রাা জাদভ ভনজদ 9 1984               

130 নযাজনংগা প্রাথনভ  নফদ্যারয় জাভ ভনজদ 9 0               

131 নযাজনংগা নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 9 0               

132 নযাজনংগা যদায াড়া জাদভ ভনজদ 9 1944               

133 দ যায াড়া ইদগা 9 0               

134 দ যাযাড়া জাদভ ভনজদ 9 1970   স্থানীয় জনগণ           

135 য ায াড়া দারুনদনছা ানপনজয়া ভাদ্রাা 9 1968   স্থানীয় জনগণ           

136 ানতয াটফাজায জাদভ ভনজদ 9 1985   স্থানীয় জনগণ           

137 ানতয়ানয ফাজায 9 0               

 

 

 

 

 



  

াতা-27 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: অফাফত্র 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1 ষ্টীদরয অরভাযী 0 0   এর নজ আ নড           

2 ষ্টীদরয অরভাযী 0 0   এর নজ আ নড           

3 ষ্টীদরয অরভাযী 0 0   এর নজ আ নড           

4 ষ্টীদরয অরভাযী 0 0   এর নজ আ নড           

5 পাআর র নফদনট 0 2010   এর নজ এ ন           

6  যাদভযা SAMSUNG 5X 0 2012 10000 এর নজ এ ন ২০১৩ 2200 য ায     

7 ননআঈ 0 2012               

8 ননআঈ 0 2012               

9 ননআঈ 0 2012               

10 ভননটয SAMSUNG 0 2012 8000 এর নজ আ নড           

11 ভননটয SAMSUNG 0 2012 8000 এর নজ আ নড           

12 ভননটয LENOVO 0 2012 8000 এর নজ আ নড           

13 ল্যাট Samsung Core i3 0 2012 62000 এর নজ এ ন           

14 ল্যাট Samsung core i5 0 2013 80000 এর নজ এ ন           

15 খাট 0 2012 15000 আঈ ন           

16 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

17 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

18 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

19 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

20 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

21 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

22 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

23 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

24 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

25 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

26 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

27 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

28 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

29 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

30 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

31 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

32 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

33 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

34 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

35 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

36 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

37 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           



  

াতা-28 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

38 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

39 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

40 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

41 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

42 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

43 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

44 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

45 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

46 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

47 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

48 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

49 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

50 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

51 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

52 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

53 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

54 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

55 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

56 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

57 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

58 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

59 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

60 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

61 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

62 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

63 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

64 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

65 াতরনফীন রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

66 াতরনফীন ষ্টীদরয রচয়ায 0 2010   আঈ ন           

67 াতরনফীন ষ্টীদরয রচয়ায 0 2010   আঈ ন           

68 াতরনফীন ষ্টীদরয রচয়ায 0 2010   আঈ ন           

69 াতরনফীন ষ্টীদরয রচয়ায 0 2010   আঈ ন           

70 াতরনফীন ষ্টীদরয রচয়ায 0 2010   আঈ ন           

71 াতরনফীন ষ্টীদরয রচয়ায 0 2010   আঈ ন           

72 াতরনফীন ষ্টীদরয রচয়ায 0 2010   আঈ ন           

73 াতরনফীন ষ্টীদরয রচয়ায 0 2010   আঈ ন           

74 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

75 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           



  

াতা-29 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

76 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

77 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

78 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

79 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

80 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

81 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

82 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

83 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

84 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

85 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

86 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

87 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

88 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2010   এর নজ আ নড           

89 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2006               

90 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2006               

91 াতরওয়ারা  াদঠয রচয়ায 0 2006               

92  নপাদযন্প রটনফর 0 0   এর নজ এ ন           

93  নপাদযন্প রটনফর 0 0   এর নজ এ ন           

94  নপাদযন্প রটনফর 0 0   এর নজ এ ন           

95 ষ্টীর   াদঠয রছাট রটনফর 0 2010   এর নজ এ ন           

96 ষ্টীর   াদঠয রছাট রটনফর 0 2010   এর নজ এ ন           

97 ষ্টীর   াদঠয রছাট রটনফর 0 2010   এর নজ এ ন           

98 ষ্টীর   াদঠয রছাট রটনফর 0 2010   এর নজ এ ন           

99 ষ্টীর   াদঠয রছাট রটনফর 0 2010   এর নজ এ ন           

100  া ও ননযচ 0 2012 2000 আঈ ন           

101  া ও ননযচ 0 0               

102  া ও ননযচ 0 0               

103  া ও ননযচ 0 0               

104  া ও ননযচ 0 0               

105  া ও ননযচ 0 0               

106  া ও ননযচ 0 0               

107  া ও ননযচ 0 0               

108  া ও ননযচ 0 0               

109  া ও ননযচ 0 0               

110  া ও ননযচ 0 0               

111  া ও ননযচ 0 0               

112  া ও ননযচ 0 0               

113  া ও ননযচ 0 0               



  

াতা-30 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

114  া ও ননযচ 0 0               

115  া ও ননযচ 0 0               

116  া ও ননযচ 0 0               

117  া ও ননযচ 0 0               

118  া ও ননযচ 0 0               

119  া ও ননযচ 0 0               

120  া ও ননযচ 0 0               

121  া ও ননযচ 0 0               

122  া ও ননযচ 0 0               

123  া ও ননযচ 0 0               

124  া ও ননযচ 0 0               

125  া ও ননযচ 0 0               

126  া ও ননযচ 0 0               

127  া ও ননযচ 0 0               

128  া ও ননযচ 0 0               

129  া ও ননযচ 0 0               

130  া ও ননযচ 0 0               

131  া ও ননযচ 0 0               

132  া ও ননযচ 0 0               

133  া ও ননযচ 0 0               

134  া ও ননযচ 0 0               

135  া ও ননযচ 0 0               

136  া ও ননযচ 0 0               

137  া ও ননযচ 0 0               

138  া ও ননযচ 0 0               

139  া ও ননযচ 0 0               

140 রপ্লট-নড 0 2012 3000 আঈ ন           

141 রপ্লট-নড 0 2012   আঈ ন           

142 রপ্লট-নড 0 2012   আঈ ন           

143 রপ্লট-নড 0 2012   আঈ ন           

144 রপ্লট-নড 0 2012   আঈ ন           

145 রপ্লট-নড 0 2012   আঈ ন           

146 রপ্লট-নড 0 2012   আঈ ন           

147 জগ 0 2012   আঈ ন           

148 জগ 0 2012   আঈ ন           

149 গ্লা 0 2012   আঈ ন           

150 ফারনত 0 2012   আঈ ন           

151 ফারনত 0 2012   আঈ ন           



  

াতা-31 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

152 ভানল্টনভনডয়া রপ্রাদজক্টয- 4D 0 2012 55000 এর নজ এ ন           

153 প্রদজক্টয িীন-4D 0 2012 5000 এর নজ এ ন           

154 াননয াম্প (১০০০ ওয়াট) 0 2012 5000 এর নজ আ নড 2013 ৩০০০ আঈ ন     

155 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010   এর নজ আ নড           

156 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010               

157 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010               

158 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010               

159 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010               

160 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010               

161 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010               

162 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010               

163 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010               

164 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010               

165 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010               

166 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010               

167 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010               

168 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010               

169 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010               

170 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2010               

171 পদটাস্টযাট রভনন CANON-IR1024 0 2012 90000 এর নজ এ ন ২০১৩ 5000 য ায     

172 রনাটি রফাড য  াদঠয 0 2012   আঈ ন           

173 ওদয়ট রভনন 0 2013 4000 ঈদজরা           

174 টনট ১ টি পাআর যাখায  াদঠয য যা  0 2010   এর নজ এ ন           

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ :  নরকূ 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1 শ্রী ান্তয ভনিদয ১ টি গবীয নরকূ ১ 0   আঈ ন           

2 শ্রী ান্তনগয য াযী প্রাথনভ  নফদ্যারদয় ১ টি গবীয নরকূ ১ 0   াফনর  ররথ           

3  াজীপুদয ১ টি গবীয নরকূ ২ 0               

4  ানজপুয, ফা া রখ এয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ ২ 0   আঈ ন           

5  ানজপুয, আব্রানদভয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ ২ 0   আঈ ন           

6  ানজপুয, ফজদরয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ ২ 0               

7  াজীপুয,আব্রানভ ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ ২ 0   াফনর  ররথ           

8 মুযনর, ফজদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ ২ 0   াফনর  ররথ           

9  াজীপুয, যাদদদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ ২ 0   াফনর  ররথ           



  

াতা-32 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনয়ত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

10 যাভনগয অআয়ুফ এয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৩ 0   আঈ ন           

11 যাভনগয আনরয়াদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৩ 0   আঈ ন           

12 মুজাাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৩ 0   আঈ ন           

13 গাদফাখারী প্রাথনভ  নফদ্যারদয়য াদ ১ টি গবীয নরকূ ৪ 0   প্র ল্প প্রাথনভ  নক্ষা 

ঈন্নয়ন  ভ যসূনচ 

          

14 গাবুখারী ভনিদযয াদ ১টি গবীয নরকূ ৪ 0               

15 ফানয ভনেদ য ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ ৫ 0   াফনর  ররথ           

16  াভারপুয নুয আরাদভয ফাড়ীদত ১টি গবীয নরকূ ৬ 0   ঈদজরা           

17 ননদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ 2008   আঈ ন           

18 ভদনায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ 2011   আঈ ন           

19 ঈিদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ ৭ 2010   আঈ ন           

 

 

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 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনজআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

1 মদায  দরজ াড়া যাস্তা 1 2011     মদায খুরনা ভাড়  মদায  দরজ ৫০০ ফুট             

2 ভাঠাড়া যাস্তা 1 2007     অনরয়াদযয ফানড় ভাদরদ য ফানড় ০.৫ ন নভ             

3 শ্রী ান্তনগয গুিগ্রাভ যাস্তা 1 2011     শ্রী ান্তনগয ভনিয অরায ফানড় ৩০০ ফুট             

4 রভাফায  াটি পূফ যাড়া যাস্তা 1 2006     নজয ফানড় আভাআদরয ফানড় ০.৫ ন নভ             

5  দরাননাড়া যাস্তা 1 2007     রভাফায  াটি যাস্তা জাাদনয ফানড় ০.৫ ন নভ             

6 রভাফায  াটি পূফ যাড়া যাস্তা 1 2000     জাভতরা রভাড় অপজাদরয ফানড় ২ ন নভ             

7 রভাফায  াটি ভধ্যাড়া 1 2004     নিভাড়া ভনজদ খনযচাডািা ৪ ন নভ             

8 নওদা াড়া যাস্তা 1 0     মদায- খুরনা ভাড়  রছাট্টয ফানড় ০.৫ ন নভ             

9 রভাফায  াটি যাস্তা 1 2010   আঈ ন মদায খুরনা ভাড়  নপকুদরয ফানড় ০.৫ ন নভ             

10 রভাফায  াটি াড়া যাস্তা 1 0     ভযদভয ফানড় যনপ   ানযগদযয 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             

11 রভাফায  াটি পূফ যাড়া যাস্তা 1 0     মদায খুরনা ভাড়  ভআয নফশ্বাদয 

ফানড় 

১.৫ ন নভ             

12 শ্রী ান্তনগয নিভাড়া যাস্তা 1 0     রগানফিয রভাড় শুকুয অনরয 

ফানড় 

১.৫ ন নভ             

13 ফরাডািা যাস্তা 1 0     রদদফদনয ফানড় সু ান্তয ফানড় ০.৫ ন নভ             

14 ফরাডািা ভধ্যাড়া যাস্তা 1 0     নয নানদতয ফানড় াভদতয ফানড় ০.৫ ন নভ             

15 ফরাডািা ভধ্যাড়া যাস্তা 1 0     ারাদভয ফানড় নজরুর যদাদযয 

ফানড় 

১ ন নভ             

16 ফরাডািা পূফ যাড়া যাস্তা 1 2001     সুননদরয ফানড় নৃদণ এয ফানড় ০.৫ ন নভ             



  

াতা-33 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনজআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

17 রভাফায  াটি পূফ যাড়া যাস্তা 1 0     আনাদভয ফানড় অবুর গাজীয 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             

18 রভাফায  াটি পূফ যাড়া যাস্তা 1 0     ফক্কদযয ফানড় রাদদনয ফানড় ০.৫ ন নভ             

19 মুড়নর রভাড় রযাড 2 0   আঈ ন মুড়নর রভাড় াআ স্কুর ০.৭ ন নভ             

20 মুড়রী রযাড 2 0   এর নজ আ নড মুড়রী  ানজপুয ৩ ন নভ             

21 মুনন্পফানড় রযাড 2 0     মুনন্পফানড় রযাড স্কুর ১ ন নভ             

22  ফযস্থান রযাড 2 0     মুড়নর ভানন স্কুর ১.৫ ন নভ             

23 াআস্কুর রযাড 2 0   আঈ ন াআ স্কুর  ফযস্থান ৫০০ গজ             

24 স্কুর রযাড 2 0   আঈ ন স্কুর  ানাআতরা ২.৫ ন নভ             

25 পূফ যাড়া রযাড 2 0     পূফ যাড়া ভাদঠ ৪০০ গজ             

26 রভাো াড়ায যাস্তা 3 0     জানদদয ফানড় ভাদঠয রল ০.৫ ন নভ             

27 রযর রাআদনয াদ রভাো াড়ায যাস্তা 3 0     জনরুদরয ফানড় ভাদঠয রল ১ ন নভ             

28 ভনজদদয রছদনয যাস্তা 3 0     মুকুদরয ফাা াভাদদয ফানড় ১২০ ফুট             

29  লুাড়ায যাস্তা 3 0     াভাদদয ফানড় যাজায াট 

ফাজায 

০.৭৫ ন নভ             

30 রফাফাাড়ায যাস্তা 3 0     যাজায াট প্রাথনভ  

নফদ্যারয় 

০.৭৫ ন নভ             

31 দনক্ষন াড়ায যাস্তা 3 0     অ ফয নফশ্বাদয ফানড় ভনঈনদ্দদনয 

ফানড় 

১.৫ ন নভ             

32 ারাফানড় যাস্তা 3 0     দীনি যঞ্জন াদরয ফানড় এদট নব্রক্স ০.৫ ন নভ             

33 দনক্ষন াড়া নফদরয যাস্তা 3 0     যীয়ত ঈোহ্ য ফানড় মুড়নরয রভাড় ৩ ন নভ             

34 ভাদঠয যাস্তা 3 0     নযয়ত ঈোয ফানড় ভাদঠয রল ১ ন নভ             

35 মদায াতক্ষীযা ভাড়  দত মদায-খুরনা 

বাটাড়া যাস্তা 

4 0     তীঘাটা নব্রজ রগাারপুয যাস্তা ৩ ন নভ             

36 ভাদঠয যাস্তা 4 0     মদায- াতক্ষীযা 

ভাড়  

বাটাড়া ভাদঠয 

রবতয 

০.৫ ন নভ             

37 বাটাড়া রগাারপুয যাস্তা 4 0     মদায- াতক্ষীযা 

ভাড়  

রগাারপুয ৩ ন নভ             

38 বাটাড়া যাস্তা 4 0     মদায- াতক্ষীযা 

ভাড়  

নতঘাটা ২ ন নভ             

39 ভধ্য বাটাড়া যাস্তা 4 0     মদায- াতক্ষীযা 

ভাড়  

যাভনগয 

ন নন   ন যায 

৩ ন নভ             

40 বাটাড়া  যাম্প যাস্তা 4 0     মদায- াতক্ষীযা 

ভাড়  

মদায- খুরনা 

ভাড়  

২ ন নভ             

41 াজী ফানড়য যাস্তা 5 0     লুতপায ফানড় আব্রানভ রভাোয 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             

42 গাজী ফানড়য যাস্তা 5 0     রগাার গাজী ফয যদায ০.৫ ন নভ             

43  নভঈননটি রন্টায যাস্তা 5 0   আঈ ন     ০.৫৬ ন নভ             

44 ফানয ভনেদ য চায ভাথা 5 0     ফানয ভনে  ক্লাফ চাদযয ভাথা ০.৫ ন নভ             



  

াতা-34 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনজআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

45 নতঘাটা রথদ  ধাকুনযয়া যাস্তা 5 0     অযাফুর ভাদ্রাা অনায ডাক্তায ২.৫ ন নভ             

46 অিয়ন প্র দল্পয যাস্তা 5 0   এর নজ আ নড অনাদযয ফানড় ভানন  নফশ্বাদয 

ফানড় 

০.৮৫ ন নভ             

47 রচৌ ঘাটা যাস্তা 5 0     ািায দপাদায নজন্নাত ০.৮৫ ন নভ             

48 নফদরয যাস্তা 5 0     মৃত রখয গাজীয ফানড় নধদযয ফানড় ১.৫ ন নভ             

49 নফদরয যাস্তা 5 0     দনফয ন দায অ ফয অরী ০.৫ ন নভ             

50 গাদ্যনর াড়া 5 0     নওদয ভাস্টায নফদরয রল ০.৮৫ ন নভ             

51 রভাো াড়ায যাস্তা 5 0     যাজ্জাদ য ফানড় াআদ এয ফানড় ১.২ ন নভ             

52 ফানয ভনে  রথদ  যাভপুদযয যাস্তা 5 0     ওয়াদফয ফানড় ভাদঠয রল ১ ন নভ             

53 ভধ্যাড়া যাস্তা 6 0   এর নজ এ 

ন 

যনভদজয ফানড় ভনয়াদযয ফানড় ০.৭২ ন নভ             

54 সুতীঘাটা যাস্তা 6 0   এর নজ এ 

ন 

মদায রযাড যনদভয ফানড় ২ ন নভ             

55 নিভ াড়া যাস্তা 6 0   এর নজ এ 

ন 

ভনজদ জাভান এয ফানড় ০.৭২ ন নভ             

56 দনক্ষন াড়া যাস্তা 6 0   এর নজ এ 

ন 

ঘনযচাডািা নদনুয রভাড় াজানয ং দযয 

ফানড় 

২.৫ ন নভ             

57  াভারপুয ভনজদ াড়া যাস্তা 6 0   এর নজ এ 

ন 

জাভাদরয ফানড় প্রাআভানয স্কুর ০.২৭ ন নভ             

58 প্রাথনভ  নফদ্যারয় যাস্তা 6 0   এর নজ এ 

ন 

রচৌন দাদযয ফানড় অক্কা এয ফানড় ১.৫ ন নভ             

59 দনক্ষন াড়া যাস্তা 6 0   এর নজ এ 

ন 

নরং ভনভদনয ফানড় ০.৫৬ ন নভ             

60 ানভদদয ফানড় দত ভনয়াদযয ফানড়য যাস্তা 6 0     ানভদদয ফানড়  ভনয়াদযয ফানড় ০.৫ ন নভ             

61 অব্দুোয ফানড় দত ফ্লাট নরং ম যন্ত যাস্তা 6 0     অব্দুোয ফানড় ফ্লাট নরং ০.৫ ন নভ             

62 জয়নারগাজীয ফানড় দত ওনরয়াদযয ফানড় 

ম যন্ত যাস্তা 

6 0     জয়নারগাজীয ফানড় ওনরয়াদযয ফানড় ০.৩ ন নভ             

63 নদ রাদদনয  ফযস্থান দত অবুর 

োআফাদযয ফানড় ম যন্ত যাস্তা 

6 0     নদ রাদদনয 

 ফযস্থান 

অবুর োআফাদযয 

ফানড় 

০.৩ ন নভ             

64  নযদভয পুকুয াড় দত াাাড়া বুধাায 

ফানড় ম যন্ত যাস্তা 

6 0      নযদভয পুকুয াড় াাাড়া 

বুধাায ফানড় 

০.৭ ন নভ             

65 দাদযাগায ফানড় দত জয়নাদরয ফানড় ম যন্ত 

যাস্তা 

6 0     দাদযাগায ফানড় জয়নাদরয ফানড় ০.৩ ন নভ             

66  াভারপুয নরং দত াাাড়া রভাায ফানড় 

ম যন্ত যাস্তা 

6 0      াভারপুয নরং াাাড়া রভাায 

ফানড় 

১ ন নভ             

67 যনদভয ফানড় দত রতভাথা ম যন্ত যাস্তা 6 0     যনদভয ফানড় দত রতভাথা ০.২ ন নভ             

68 তাছনরভায ফানড় দত অরীয ফানড় ম যন্ত যাস্তা 6 0     তাছনরভায ফানড় অরীয ফানড় ০.৩ ন নভ             

69 াদদভয ফানড় দত ভিদরয ফানড় ম যন্ত যাস্তা 6 0     াদদভয ফানড় ভিদরয ফানড় ০.৩ ন নভ             

70 স্কুর াড়ায যাস্তা 7 2007   আঈ ন নদলুয রভাড় নিন ফানড় ০.২৭ ন নভ             



  

াতা-35 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনজআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

71 ভধ্যাড়া 7 2012   আঈ ন নদলুয রভাড় নফদয়ন ফানড় ০.৩ ন নভ             

72 প্রধান া া যাস্তা 7 2010   এর নজ আ নড সুনাভ গাজী নদলুয রভাড় ০.৪৮ ন নভ             

73 ঠাকুয াড়া 7 2005   আঈ ন নফজয় ফানড় গকুর ০.৫ ন নভ             

74 নফর াড়ায যাস্তা 7 2000   ানন ঈন্নয়ন 

রফাড য 

নিদনয ফানড় স্বান ফানড় ০.৮ ন নভ             

75 নযনায নফদরয যাস্তা 7 1901   আঈ ন ারাড়া নব্রজ ৩ ন নভ             

76 পূফ য াড়া ফড় যাস্তা 7 0     মুা ফানড় ারাড়া ৩ ন নভ             

77 পূফ য াড়া 7 0     ভাদর  অনজজ ০.৫ ন নভ             

78 পূফ য াড়া 7 0     ভনন অক্তায গনন ০.১ ন নভ             

79 দনক্ষন াড়ায যাস্তা 7 0     নদলুয রভাড় কুয়াদা ফাজায ৫ ন নভ             

80 বািাদযয যাস্তা 7 0     নজয়ায খার নাদী ০.৫ ন নভ             

81 নিভ াড়া রযাড 8 0   আঈ ন ায়দায ভানন  তরা ১.৫ ন নভ             

82 নযাজ নিা নিভ াড়া 8 0   আঈ ন রফাযা াড়া জয এয ফানড় ১ ন নভ             

83 নযাজ নিা নিভাড়া 8 0   স্থানীয় 

য ায 

আভাআর জনদযয ফানড় ১ ন নভ             

84 ভনজদ রযাড 8 0   আঈ ন ভনজদ যভাদনয ফানড় ০.৫ ন নভ             

85 কুয়াদা ফাজায রযাড 8 0     কুয়াদা াড়া রার ৪ ন নভ             

86 রততুর তরা রযাড 8 0   এর নজ আ নড রততুর তরা আ ফার রভাোয 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             

87 ভধ্যাড়া রযাড 8 0   আঈ ন াজাাদনয ফানড় তানভদভয ফানড় ১ ন নভ             

88 দা াড়া রযাড 8 0   আঈ ন ভনয়ায ফানড় ানভদভয ফানড় ১.৫ ন নভ             

89 দনক্ষন াড়া 8 0   আঈ ন জাভাদরয দ ান আভান ফানড় ০.৫ ন নভ             

90 ঈিয াড়া 8 0   আঈ ন ভদয়জ এয ফানড় নপদ য ফানড় ১ ন নভ             

91 আঈনু রভাড় 8 0   আঈ ন রভাড় নফর াড়া ২ ন নভ             

92 ঈিয াড়া 8 0   আঈ ন  াদদভয ফানড় মুজাভ রখ ০.৫ ন নভ             

93 নঃ ভধ্যাড়া 8 0   আঈ ন জনরর ভাস্টায ফানড় অবু ফ য ০.৫ ন নভ             

94 নিভ াড়া রযাড 8 0   আঈ ন রফদরখার মুক্তায ১ ন নভ             

95 নযাজ নিা ভধ্যাড়া 8 0   আঈ ন রজদয ফানড় জাভতরা ১ ন নভ             

96  ানয য াড়া 8 0      ানয য   ০.৪ ন নভ             

97 ঈিয াড়ায যাস্তা 9 2013   নড ন ননদ্দ  পন য অরী 

ভনজদ 

৪ ন নভ             

98 ভধ্যাড়ায যাস্তা 9 2004   নড ন ভনয়ায ফক্কায ১ ন নভ             

99 নভত্র াড়া যাস্তা 9 2012   আঈ ন ভনঈনদ্দন ফা া  াজী ০.২ ন নভ             

100 দ যায াড়া যাস্তা 9 2013   আঈ ন াজাান দ যায াড়া ০.৩ ন নভ             

101 নভনি াড়ায যাস্তা 9 2013   আঈ ন ভািায তরা নভনিাড় ০.৫ ন নভ             

102 দনক্ষন াড়ায যাস্তা 9 2010   আঈ ন ভািায তরা নানছয ০.৫ ন নভ             

103 খার  ািায যাস্তা 9 2002   আঈ ন রখাদা ফক্স খার  ািা ৪০০ ফুট             

104 ভধ্য াড়া যাস্তা 9 0   আঈ ন প্রাথনভ  নফদ্যারয় ফাবুয রদা ান ০.৯ ন নভ             



  

াতা-36 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনজআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

105 ভািায তরায যাস্তা 9 0   আঈ ন পন য অরী ভািায তরা ১ ন নভ             

106 নিভ াড়া 9 0   আঈ ন শ্মান দাঈদ ফানড় ১ ন নভ             

107 গরদায াড়া 9 0   আঈ ন ভািায তরা গরদায াড়া ২ ন নভ             

108 গাজী াড়া যাস্তা 9 0   আঈ ন চুুঁচদড়া নবটা প্রাথনভ  

নফদ্যারয় 

১ ন নভ             

109 গাজী াড়া 9 0     জনরর ারাভ ০.৫ ন নভ             

110 ভনজদ াড়া 9 0      াভরুর মদায ১.২ ন নভ             

111 গাজী াড়া 9 0     লুতপর নপয়ায ০.৫ ন নভ             

112 দ্যযা ভানয যাস্তা 9 0     গাজী াড়া নদনঘ ১ ন নভ             

113 ঋনল াড়া রযাড 9 0     জাভার ানতয়ানয ফাজায ১.৫ ন নভ             

114 নভত্র াড়া যাস্তা 9 0     ভাদর  ফানড় ানতয়ায ফাজায ১.৫ ন নভ             

115 ভনঈনদ্দন কুন্দু াড়া 9 0     ভনঈনদ্দন কুণ্ডু াড়া ১.৫ ন নভ             

116 ারাড়া যাস্তা 9 0     পন য অরী নদনর  ২ ন নভ             

117 ারাড়া যাস্তা 9 0     ারাড়া পন য অরী ১ ন নভ             

118 দায় াড়া যাস্তা 9 0     জনফয়া ননভায় ২ ন নভ             

119 নভনি াড়া যাস্তা 9 0     ভািায তরা ইদগা ২ ন নভ             

120  নযদভয ফানড় দত ফাবুয ফানড় ম যন্ত যাস্তা 9 0      নযদভয ফানড়  ফাবুয ফানড় ০.১ ন নভ             

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-37 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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



  

াতা-38 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-39 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-২ 

 



  

াতা-40 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-41 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-42 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-43 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-44 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-45 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য-৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-46 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজ  ভাননচত্র : ওয়াড য—৯ 

 


