
 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 
 

 

 

৫ নং নযদাকাটি আঈননয়ন নযলদ 

 আঈননয়ন রকাড: 2416127 

ঈদজরা: ভননযাভনৄয 

 রজরা: মদায। 

 

 

  



  

াতা-II : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

মুখফন্ধ 

 

ফাংরাদদদয স্থানীয় যকায ব্যফস্থায় ফ যননম্ন প্রাননক আঈননট আঈননয়ন নযলদ।আঈননয়ন নযলদ াদযনার ম্যানুদয়র ২০০৯ নুমায়ী প্রনতটি আঈননয়ন নযলদদয একটি 

ম্পদ রযনজষ্টায থাকা অফশ্যক। আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ যক্ত কর স্থাফয ও স্থাফয ম্পনি (রমভন- যাস্তা, ব্রীজ, কারবযাট, ভাদকযট, নৄকুয, অফাফত্র, মন্ত্রানত, বফন 

আতযানদ) এআ রযনজষ্টাদয ন্তর্ভ যক্ত ওয়া ফাধ্যতামূরক রমখাদন প্রদতযকটি ম্পদ ক্রদয়য তানযখ, মূল্য, তনফদরয ঈৎ, যক্ষণাদফক্ষণ আতযানদ ম্পদ রযনজষ্টাদয ঈদেখ থাকদফ। 

 

আঈননয়ন নযলদ াদযনার ম্যানুদয়র ২০০৯ নুমায়ী ৩০ জুন ২০১৩ এয ভদধ্য কর আঈননয়ন নযলদদক ননধ যানযত পযম্যাট নুাদয ম্পদ রযনজষ্টায ততযী কযায 

ফাধ্যফাধকতা যদয়দছ। এছাড়া ২৬.০৮.২০১৩ আং, স্থানীয় যকায নফবাগ, স্মাযক নং ৪৬.০১৮.০২৯০০.০০.০১৩.২০১২ (ং-১) ২৪৫ নুমায়ী ৩০ রদেম্বয ২০১৩ এয ভদধ্য 

ম্পদ রযনজষ্টায চুড়ান্ত কযায ভয়ীভা নৄনঃননধ যাযণ কযা য়। পদর গুণগত ভান ফজায় রযদখ স্থায়ী ম্পদ নচনিতকযণ, প্রস্তুতকযণ এফং ডাটাদফজ ততযী কযায জন্য 

এরনজএন-২ নুদাদনয দক্ষতা ও ক্ষভতাবৃনিয ফযাদ্দ রথদক রকাদয়যী নাভক প্রনতষ্ঠাদনয কানযগনয ায়তায় এআ কাজটি কযায নিান্ত গ্রণ কযা য়।  

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায এফং ব্যফস্থানা ডাটাদফজ ততযীয ঈদদ্দশ্য দরা আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ যক্ত স্থাফয ও স্থাফয ম্পনি গুদরাদক একটি অধুননক তথ্য 

নবনিক ব্যফস্থানায াদথ ংদমাজন কযা। MS ACCESS ডাটা রফআদজয ভাধ্যদভ ননর্ভ যরবাদফ ম্পদ ননয়ন্ত্রন, যক্ষণাদফক্ষণ এফং ব্যফস্থানা কযা ম্ভফ দফ, মা প্রকল্প 

গ্রদনয তৈততা নযাদযয রক্ষদত্র নফদল র্ভনভকা ারন কযদফ।  

 

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

রযনজষ্টায প্রস্তুত কযায জন্য তথ্য ংগ্রকাযী প্রনতষ্ঠান রকাদয়যীদক ধন্যফাদ জানানি। নযদদল আঈননয়ন নযলদদয ভনরা দস্য, নৄরুল দস্য, নচফ, গ্রাভফাীদক ানফ যক 

দমাগীতায জন্য অন্তনযক কৃতজ্ঞতা জানানি। 

 

ধন্যফাদাদন্ত, 

 

রচয়াযম্যান 

৫ নং নযদাকাটি আঈননয়ন নযলদ, 

ভননযাভনৄয, মদায।            

 



  

াতা-III : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

সুনচত্র

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নচনিতকযণ এফং নাম্বানযং           4- ২3  

 রকানডং আনদডক্স:          5- 6 

 আঈননয়ন নযলদদয ম্পদদয নফফযণ ও নযভান      7 

 আঈননয়ন নযলদ বফন,  র্ভনভ, অফাফত্র, মন্ত্রানত ও আদরকক্ট্রননক্স াভগ্রী 

 আঈননয়ন নযলদদয নরকূ 

 আঈননয়ন নযলদদয যাস্তা 
 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনজষ্টায         ২4 - ৪১ 

 আঈননয়ন নযলদ বফন ও র্ভনভ 

 আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র, মন্ত্রানত ও আদরকক্ট্রননক্স াভগ্রী 

 আঈননয়ন নযলদদয নরকূ 

 আঈননয়ন নযলদদয যাস্তা 

 

 

ধ্যায়-৩ : আঈননয়ন নযলদদয (ওয়াড য নবনিক) ম্পদদয াভানজক ভাননচত্র    4২- ৫১

 

 

 

 



  

াতা-4 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-১ : ম্পদ নচনিতকযণ এফং ম্পদ নাক্তকযণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-5 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ যক্ত কর স্থাফয ও স্থাফয ম্পদদয রকাড ও নফফযণ 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

রকাড ম্পদদয নফফযণ 

আঈনব আঈননয়ন নযলদ বফন 

প্রানফ প্রাথনভক নফদ্যারয় বফন 

ভানফ ভাধ্যনভক নফদ্যারয় বফন 

ভাদ্রাা ভাদ্রাা বফন 

কদরজ কদরজ বফন 

ভনিয ভনিয 

শ্মান শ্মানঘাট 

এখা এনতভ খানা 

ইগা ইদগাহ্  ভয়দান 

রা রাস্ট নপ বফন 

আঈর্ভ আঈননয়ন র্ভনভ নপ বফন 

ক আঈননয়ন স্বাস্থয ও নযফায কল্যান রকন্দ্র 

ভাক ভাদকযট/াট/ফাজায 

মাছা মাত্রী ছাঈনী 

ভনজদ ভনজদ 

কফযস্থান কফযস্থান 

নক নকননক কন যায/ স্পট য 

ব নফনবন্ন ধযদনয যকানয বফন 

ভাজায ভাজায 

ব্যাংক নফনবন্ন যকানয/দফযকানয ব্যাংক 

রাআদব্রযী রাআদব্রযী/াঠাগায 

ক্লাফ ক্লাফ/ংঘ/াংস্কৃনতক নযলদ/নভনত/ংস্থা 

এননজও নফনবন্ন এননজও 

ন্যান্য ন্যান্য 
 

 

 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

রকাড ম্পদদয নফফযণ 

ভাযা ভাটিয যাস্তা (রছাট ফড় কর ধযদনয) 

াআ আদটয নরং(ফানরয ঈয আট নফছাদনা াকা যাস্তা) 

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

ানচ নচ ঢারাআ নদদয় ততনয াকা যাস্তা 

ব্রীজ ব্রীজ, ফাঁদয াঁদকা, কাদঠয াঁদকা (দছাট/ফড়) 

কাবা কারবাট য (ফক্স/াআ/আঈ রেন/নযং কারবাট য) 

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

রকাড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

দর স্যাননটানয ল্যানিন 

নৄকুয নৄকুয (রছাট/ফড়/যকানয/দফযকানয) 

খাাফা খার/াওড়/ফাওড় 

রপ্র রচ প্রকল্প/দচ রভনন (যকানয/দফযকানয) 

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 



  

াতা-6 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

রকাড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

ন্যান্য ন্যান্য 

অরভা অরভাযী 

আস্টযানফ কনম্পঈটায এদক্সনযজ 

কযানফদনট কযানফদনট 

কযাদভযা কযাদভযা 

কভ কনম্পঈটায 

খাট খাট 

গন গবীয নরকূ 

ঘনড় ঘনড় 

রচয়ায রচয়ায 

রজনায রজনাদযটয 

জনভ জনভ 

টাআদভ টাআ রভনন 

টিনব টিনব 

রটনফর রটনফর 

ট্াংক াননয ট্াংক 

িনর িনর 

তারা তারা 

ততজত্র ততজত্র 

াম্প াননয াম্প 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায 

প্রদজক্টয প্রদজক্টয 

নপল্টায াননয নপরটায 

পযান পযান 

পদটাকন পদটাষ্টযাট রভনন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রকাড ম্পদদয নফফযণ 

নিজ নিজ 

ফাআা ফাআাআদকর 

নফদ্যযৎঈ নফদ্যযৎ যফযাদয ঈকযণ 

রফঞ্চ রফঞ্চ 

রফাড য রফাড য 

ব্যাটানয ব্যাটানয 

বফন বফন 

রভনন রভনন 

রাআট রাআট 

ররনভদভ ররনভদনটিং রভনন 

রষ্টজ রস্টজ 

স্ক্যান স্ক্যানায রভনন 

াঈন াঈন্ড নদস্টভ 

ররপ ররপ 

রৌযনফ রৌযনফদ্যযৎ 

 



াতা-7 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ন্তর্ভ যক্ত কর স্থাফয ও স্থাফয ম্পদদয নযভান  

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত বফন 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

ইদগা 6 

কফযস্থান 9 

কদরজ 1 

প্রাথনভক নফদ্যারয় 27 

রাস্ট নপ 3 

র্ভনভ নপ 1 

ভনিয 60 

ভনজদ 20 

ভাদ্রাা 7 

ভাধ্যনভক নফদ্যারয় 10 

ভাদকযট 2 

রাআদব্রযী 1 

শ্মানঘাট 6 

ংঘ 2 

স্বাস্থয রকন্দ্র 2 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ 1689 

গবীয নরকূ 17 

স্যাননটাযী ল্যানিন 2192 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা 18 

কারবাট য 113 

াকা যাস্তা 18 

ব্রীজ 21 

ভাটিয যাস্তা 110 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 2 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয অফাফত্র 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

ন্যান্য 1 

অরভাযী 4 

কনম্পঈটায 13 

কযাদভযা 2 

রচয়ায 30 

জনভ 1 

রটনফর 7 

প্রদজক্টয 2 

নপ্রন্টায 4 

পদটাষ্টযাট রভনন 1 

পযান 7 

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 ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

জনভ ৫ নং নযদাকাটি আঈননয়ন নযলদ নপ এরাকায জনভয নযভান ৩২ তাং 0 0 50 জনভ ০00০50 

বফন ৫ নং নযদাকাটি আঈননয়ন নযলদ 0 0 72 বফন ০00০72 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: অফাফত্র - অরভাযী/কযানফদনট/ররপ/ রনাটি রফাড য/ াননয াম্প/ াননয ট্াংক/ রজনাদযটয/টিনব/নিজ ও ন্যান্য 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 1 অরভা ০00০1 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 0 2 অরভা ০00০2 

অরভাযী কাদঠয অরভাযী 0 0 3 অরভা ০00০3 

অরভাযী কাদঠয অরভাযী 0 0 4 অরভা ০00০4 

রস্টজ এজরা কাদঠয 0 0 73 রষ্টজ ০00০73 

ররপ রাদকচ ( রিভ কাদঠয ও কাঁচ ) 0 2013 74 ররপ ০02013০74 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রটনফর 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

রটনফর রটনফর (ফড়) কাদঠয 0 0 51 রটনফর ০00০51 

রটনফর রটনফর (ফড়) কাদঠয 0 0 52 রটনফর ০00০52 

রটনফর রটনফর (ফড়) কাদঠয 0 0 53 রটনফর ০00০53 

রটনফর রটনফর (রছাট) কাদঠয 0 0 54 রটনফর ০00০54 

রটনফর রটনফর (রছাট) কাদঠয 0 0 55 রটনফর ০00০55 

রটনফর রটনফর (রছাট) কাদঠয 0 0 56 রটনফর ০00০56 

রটনফর রটনফর (রছাট) কাদঠয 0 0 57 রটনফর ০00০57 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: রচয়ায 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

রচয়ায াতরনফীন কাদঠয রচয়ায 0 0 20 রচয়ায ০00০20 

রচয়ায াতরনফীন কাদঠয রচয়ায 0 0 21 রচয়ায ০00০21 

রচয়ায াতরনফীন কাদঠয রচয়ায 0 0 22 রচয়ায ০00০22 

রচয়ায াতরনফীন কাদঠয রচয়ায 0 0 23 রচয়ায ০00০23 

রচয়ায াতরনফীন কাদঠয রচয়ায 0 0 24 রচয়ায ০00০24 

রচয়ায াতরনফীন কাদঠয রচয়ায 0 0 25 রচয়ায ০00০25 

রচয়ায াতরনফীন কাদঠয রচয়ায 0 0 26 রচয়ায ০00০26 

রচয়ায াতরওয়ারা কাদঠয রচয়ায 0 0 27 রচয়ায ০00০27 



  

া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 ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

রচয়ায ষ্টীদরয ও গনদয রচয়ায 0 0 28 রচয়ায ০00০28 

রচয়ায ষ্টীদরয ও গনদয রচয়ায 0 0 29 রচয়ায ০00০29 

রচয়ায ষ্টীদরয ও গনদয রচয়ায 0 0 30 রচয়ায ০00০30 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 31 রচয়ায ০02013০31 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 32 রচয়ায ০02013০32 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 33 রচয়ায ০02013০33 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 34 রচয়ায ০02013০34 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 35 রচয়ায ০02013০35 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 36 রচয়ায ০02013০36 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 37 রচয়ায ০02013০37 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 38 রচয়ায ০02013০38 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 39 রচয়ায ০02013০39 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 40 রচয়ায ০02013০40 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 41 রচয়ায ০02013০41 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 42 রচয়ায ০02013০42 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 43 রচয়ায ০02013০43 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 44 রচয়ায ০02013০44 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 45 রচয়ায ০02013০45 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 46 রচয়ায ০02013০46 

রচয়ায াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 47 রচয়ায ০02013০47 

রচয়ায রচয়ায  নযবরনফং 0 2013 48 রচয়ায ০02013০48 

রচয়ায রচয়ায  নযবরনফং 0 2013 49 রচয়ায ০02013০49 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: পযান 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

পযান ননরংপযান 0 0 64 পযান ০00০64 

পযান ননরংপযান 0 0 65 পযান ০00০65 

পযান ননরংপযান 0 0 66 পযান ০00০66 

পযান ননরংপযান 0 0 67 পযান ০00০67 

পযান ননরংপযান 0 0 68 পযান ০00০68 

পযান ননরংপযান 0 0 69 পযান ০00০69 

পযান রটনফর পযান 0 0 70 পযান ০00০70 

 



  

াতা-10 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: আদরকিননক্স াভগ্রী ও মন্ত্রানত (পদটাষ্টযাট রভনন/ প্রদজক্টয/নপ্রন্টায/কযাদভযা/ ররদভদনটিং রভনন/স্ক্যানায ও ন্যান্য মন্ত্রানত) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

কযাদভযা কযাদভযা নডনজটার SAMSUNG ES-75-SX 0 0 5 কযাদভযা ০00০5 

কযাদভযা কযাদভযা CANNON A2200 0 2012 6 কযাদভযা ০02012০6 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায. EPSION T-13 0 0 58 নপ্রন্টায ০00০58 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায HP- D-1660 0 0 59 নপ্রন্টায ০00০59 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায SAMSUNG  ML-1666 0 0 60 নপ্রন্টায ০00০60 

নপ্রন্টায নপ্রন্টায SAMSUNG  ML-2165 0 2013 61 নপ্রন্টায ০02013০61 

প্রদজক্টয ভানল্টনভনডয়া প্রদজক্টয 0 0 62 প্রদজক্টয ০00০62 

প্রদজক্টয প্রদজক্টয স্ক্রীন 0 0 63 প্রদজক্টয ০00০63 

পদটাষ্টযাট রভনন পদটাকনয়ায TOSIBA E-STUDIO-18 0 2013 71 পদটাকন ০02013০71 

 

 

আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ: কনম্পঈটায াভগ্রী ও মন্ত্রানত (কনম্পঈটায/ ল্যাট/ভদডভ /ভাঈ/  কীদফাড য ও ন্যান্য) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

কনম্পঈটায কনম্পঈটায কী রফাড য নফজয় RX-586 0 0 7 কভ ০00০7 

কনম্পঈটায কনম্পঈটায কী রফাড য MEDIA JK-730 0 0 8 কভ ০00০8 

কনম্পঈটায কনম্পঈটায ভাঈ A4-TECH MODEL NO OP-6200 0 0 9 কভ ০00০9 

কনম্পঈটায কনম্পঈটায ভাঈ A4-TECH MODEL NO OP-6201 0 0 10 কভ ০00০10 

কনম্পঈটায কনম্পঈটায ভাঈ A4-TECH MODEL NO OP-6202 0 0 11 কভ ০00০11 

কনম্পঈটায ল্যাট DELL VASTRO 0 2012 12 কভ ০02012০12 

কনম্পঈটায ল্যাট DELL VASTRO 0 0 13 কভ ০00০13 

কনম্পঈটায ল্যাট DELL VASTRO 0 0 14 কভ ০00০14 

কনম্পঈটায ল্যাট HP- 1014 0 2012 15 কভ ০02012০15 

কনম্পঈটায ল্যাট HP Propook- 4420S জন্ ও মৃত্যয ননফন্ধন 0 0 16 কভ ০00০16 

কনম্পঈটায ভদডভ 0 2012 17 কভ ০02012০17 

কনম্পঈটায ভদডভ 0 2012 18 কভ ০02012০18 

কনম্পঈটায ভদডভ 0 2012 19 কভ ০02012০19 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: যকানয ও রফযকানয স্থানা/প্রনতষ্ঠান 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

রাস্ট নপ কাটাখারী স্কুর ংরগ্ন রাষ্ট নপ 2 2010 24 রা ০22010০24 

র্ভনভ নপ নযদাকাঠি আঈননয়ন র্ভনভ নপ। বফন ১ টি, রুভ ১ টি 6 0 71 আঈর্ভ ০60০71 

রাস্ট নপ ভধুনৄয ফাজায রাষ্ট নপ 7 0 91 রা ০70০91 

স্বাস্থয রকন্দ্র ফাাদ্যযনৄয কনভঈননটি রন্টায। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 7 0 92 ক ০70০92 



  

া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 ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

ংঘ াচকাটিয়া ানজয াট াংস্কৃনত নযলদ 8 0 112 ক্লাফ ০80০112 

ংঘ াচকাটিয়া ানজয াট ফাজায ঈ নযলদ 8 1998 113 ক্লাফ ০81998০113 

রাস্ট নপ াচকাটিয়া ানজয াট ফাজায রাষ্ট নপ 8 1964 114 রা ০81964০114 

স্বাস্থয রকন্দ্র াচকাটিয়া ানজয াট ররবুগানত কনভঈননটি নক্লননক 8 1998 115 ক ০81998০115 

রাআদব্রযী াচকাটিয়া ধভ যতরা গ্রন্থাগায 8 2006 144 রাআদব্রযী ০82006০144 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: যকানয ও রফযকানয নক্ষা প্রনতষ্ঠান (প্রাথনভক নফদ্যারয়) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

প্রাথনভক নফদ্যারয় চান্দুয়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 1 1965 5 প্রানফ ০11965০5 

প্রাথনভক নফদ্যারয় শ্রীনৄয যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 1 1970 6 প্রানফ ০11970০6 

প্রাথনভক নফদ্যারয় ভ্রভযদা যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 1 2005 7 প্রানফ ০12005০7 

প্রাথনভক নফদ্যারয় কাটাখারী যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 2 1937 25 প্রানফ ০21937০25 

প্রাথনভক নফদ্যারয় নযদাকাঠি প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি 3 1972 38 প্রানফ ০31972০38 

প্রাথনভক নফদ্যারয় কাজীয গ্রাভ যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 4 1987 50 প্রানফ ০41987০50 

প্রাথনভক নফদ্যারয় ভকাঠি যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয় 4 0 51 প্রানফ ০40০51 

প্রাথনভক নফদ্যারয় কুভায রভা প্রাথনভক নফদ্যারয় 5 1973 60 প্রানফ ০51973০60 

প্রাথনভক নফদ্যারয় াচফানড়য়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ২ টি 5 1941 61 প্রানফ ০51941০61 

প্রাথনভক নফদ্যারয় কাদজযগ্রাভ াচফানড়য়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয় 5 1982 62 প্রানফ ০51982০62 

প্রাথনভক নফদ্যারয় রাগরা ডাঙা যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 6 1937 75 প্রানফ ০61937০75 

প্রাথনভক নফদ্যারয় নফ য রাগরা ডাঙা যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 6 0 76 প্রানফ ০60০76 

প্রাথনভক নফদ্যারয় ঈিয ফাাদ্যযনৄয যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 2001 77 প্রানফ ০62001০77 

প্রাথনভক নফদ্যারয় নিভ রাগরা ডাঙা যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 0 78 প্রানফ ০60০78 

প্রাথনভক নফদ্যারয় ভধুনৄয যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 7 1965 93 প্রানফ ০71965০93 

প্রাথনভক নফদ্যারয় ঈিয ফাাদ্যয যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 7 1988 94 প্রানফ ০71988০94 

প্রাথনভক নফদ্যারয় ফাাদ্যয যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 7 1928 95 প্রানফ ০71928০95 

প্রাথনভক নফদ্যারয় নিভ াড়া ফাাদ্যযনৄয যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 7 1928 96 প্রানফ ০71928০96 

প্রাথনভক নফদ্যারয় ানজয াট ( াচকাটিয়া ) যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 8 1989 116 প্রানফ ০81989০116 

প্রাথনভক নফদ্যারয় াচকাটিয়া খনযযডাঙ্গা াড়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 8 1949 117 প্রানফ ০81949০117 

প্রাথনভক নফদ্যারয় ভটাড়া প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 8 1990 118 প্রানফ ০81990০118 

প্রাথনভক নফদ্যারয় াচকাটিয়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয় 8 1998 119 প্রানফ ০81998০119 

প্রাথনভক নফদ্যারয় র্ভর ফানড়য়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ২ টি 8 1973 120 প্রানফ ০81973০120 

প্রাথনভক নফদ্যারয় াচকাটিয়া দনক্ষনাড়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৬ টি 8 1998 121 প্রানফ ০81998০121 

প্রাথনভক নফদ্যারয় কুচনরয়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি 9 1985 147 প্রানফ ০91985০147 

প্রাথনভক নফদ্যারয় নদগঙ্গা, কুচনরয়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি 9 1934 148 প্রানফ ০91934০148 

প্রাথনভক নফদ্যারয় রনবুগানত যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি 9 1970 149 প্রানফ ০91970০149 

 

 

 



  

াতা-12 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: যকানয ও রফযকানয নক্ষা প্রনতষ্ঠান (ভাধ্যনভক নফদ্যারয়) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

ভাধ্যনভক নফদ্যারয় রক এআচ এ ভাধ্যনভক নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি, টিদনয ছাঈনী ১ টি 2 1994 26 ভানফ ০21994০26 

ভাধ্যনভক নফদ্যারয় ভকাঠি ভাধ্যনভক নফদ্যারয়। অধা াকা টিনদড 4 0 52 ভানফ ০40০52 

ভাধ্যনভক নফদ্যারয় াঁচফানড়য়া ভাধ্যনভক নফদ্যারয়। বফন ৪ টি। ২ তরা বফন ১ টি,১ তরা বফন ৩ টি 5 1946 63 ভানফ ০51946০63 

ভাধ্যনভক নফদ্যারয় এআচ রক রক ভাধ্যনভক নফদ্যারয়। টিনদড, রুভ ১০ টি 6 1967 80 ভানফ ০61967০80 

ভাধ্যনভক নফদ্যারয় ভধুনৄয ফাাদ্যযনৄয ভাধ্যনভক নফদ্যারয় 7 1967 98 ভানফ ০71967০98 

ভাধ্যনভক নফদ্যারয় ফাাদ্যযনৄয ভাধ্যনভক নফদ্যারয় 7 0 99 ভানফ ০70০99 

ভাধ্যনভক নফদ্যারয় াচকাটিয়া ভাধ্যনভক নফদ্যারয়। বফন ৩ টি, রুভ ১০ টি 8 1975 122 ভানফ ০81975০122 

ভাধ্যনভক নফদ্যারয় াচকাটিয়া ভাধ্যনভক ফানরকা নফদ্যারয়। বফন ৩ টি, রুভ ৯ টি 8 1949 123 ভানফ ০81949০123 

ভাধ্যনভক নফদ্যারয় নদগঙ্গা কুচনরয়া ভাধ্যনভক নফদ্যারয় 9 1968 150 ভানফ ০91968০150 

ভাধ্যনভক নফদ্যারয় রনবুগানত ভাধ্যনভক নফদ্যারয়। বফন ২ টি 9 1998 151 ভানফ ০91998০151 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: যকানয ও রফযকানয নক্ষা প্রনতষ্ঠান (কদরজ) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

কদরজ ভিযনয নডনগ্র কদরজ 5 1983 59 কদরজ ০51983০59 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: যকানয ও রফযকানয ধভীয় নক্ষা প্রনতষ্ঠান (ভাদ্রাা) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

ভাদ্রাা শ্রীনৄয কানভর ভাদ্রাা। টিনদড ১ টি, রুভ ৭ টি 1 1992 8 ভাদ্রাা ০11992০8 

ভাদ্রাা চান্দুয়া াদপনজয়া খানা। টিনদড ১ টি, রুভ ৩ টি 1 1997 9 ভাদ্রাা ০11997০9 

ভাদ্রাা কাটাখারী রপাড়কাননয়া ভাদ্রাা। অধাাকা টিদনয ছাঈনী 2 0 27 ভাদ্রাা ০20০27 

ভাদ্রাা কাটাখারী নফ যাড়া ভনরা ভক্তফ। অধাাকা টিদনয ছাঈনী, রুভ ১ টি 2 2012 28 ভাদ্রাা ০22012০28 

ভাদ্রাা রাগরাডাঙা দারু সুন্না ভাদ্রাা। টিনদড ১ টি 6 2001 81 ভাদ্রাা ০62001০81 

ভাদ্রাা রাগরাডাঙা ভনরা কওভী ভাদ্রাা। টিনদড ১ টি 6 2008 82 ভাদ্রাা ০62008০82 

ভাদ্রাা রাগরাডাঙা কওভী ভাদ্রাা। টিনদড ১ টি 6 1998 83 ভাদ্রাা ০61998০83 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয় (ভনজদ) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

ভনজদ চান্দুয়া নিভ াড়া জাদভ ভনজদ। নফনল্ডং টিদনয ছাঈনী 1 1998 12 ভনজদ ০11998০12 

ভনজদ চন্দুয়া দনক্ষনাড়া জাদভ ভনজদ। নফনল্ডং টিদনয ছাঈনী 1 1998 13 ভনজদ ০11998০13 

ভনজদ চান্দুয়া নফ য াড়া জাদভ ভনজদ 1 1960 14 ভনজদ ০11960০14 

ভনজদ শ্রীনৄয নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 1 0 15 ভনজদ ০10০15 

ভনজদ শ্রীনৄয দনক্ষণ াড়া জাদভ ভনজদ 1 1998 16 ভনজদ ০11998০16 

ভনজদ ভ্রভযদা নফ য াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 1 1965 17 ভনজদ ০11965০17 



  

া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 ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

ভনজদ ভ্রভযদা নিভ াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 1 2003 18 ভনজদ ০12003০18 

ভনজদ কাটাখারী নফ যাড়া জাদভ ভনজদ 2 1953 34 ভনজদ ০21953০34 

ভনজদ কাটাখারী নফ যাড়া জাদভ ভনজদ 2 0 35 ভনজদ ০20০35 

ভনজদ কাটাখারী ভধ্যাড়া জাদভ ভনজদ 2 2009 36 ভনজদ ০22009০36 

ভনজদ অঠাদযা ানকয়া জাদভ ভনজদ 3 0 46 ভনজদ ০30০46 

ভনজদ ভনদনা ভনজদ 3 2010 47 ভনজদ ০32010০47 

ভনজদ ভকাঠি জাদভ ভনজদ 4 0 57 ভনজদ ০40০57 

ভনজদ কাজীয গ্রাভ জাদভ ভনজদ 4 0 58 ভনজদ ০40০58 

ভনজদ রাগরডাঙ্গা ফড় জাদভ ভনজদ 6 1942 88 ভনজদ ০61942০88 

ভনজদ রাগরডাঙ্গা ফাজায জাদভ ভনজদ 6 1972 89 ভনজদ ০61972০89 

ভনজদ রাগরডাঙ্গা াভজাভ জাদভ ভনজদ 6 1975 90 ভনজদ ০61975০90 

ভনজদ ভধুনৄয ঈিযাড়া জাদভ ভনজদ। নফনল্ডং টিদনয ছাঈনী 7 0 107 ভনজদ ০70০107 

ভনজদ ভধুনৄয দনক্ষনাড়া াদেখানা ভনজদ। নফনল্ডং টিদনয ছাঈনী 7 0 108 ভনজদ ০70০108 

ভনজদ ফাাদ্যনৄয দনক্ষনাড়া াদেখানা ভনজদ। নফনল্ডং টিদনয ছাঈনী 7 0 109 ভনজদ ০70০109 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ইদগা ভয়দান 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

ইদগা চান্দুয়া ইদগা াকা 1 0 1 ইগা ০10০1 

ইদগা কাটাখারী ইদগা ভয়দান 2 0 19 ইগা ০20০19 

ইদগা অঠাদযা ানকয়া ইদগা 3 0 37 ইগা ০30০37 

ইদগা ভকাঠি ইদগা 4 0 48 ইগা ০40০48 

ইদগা অভজাভতরা ইদগা ভাঠ 6 1945 72 ইগা ০61945০72 

ইদগা রাগরাডাঙ্গা ইদগা ভয়দান 6 1948 73 ইগা ০61948০73 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ভাজায/কফযস্থান 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

কফযস্থান শ্রীনৄয অনজজুয দ যাযফানড় কফযস্থান 1 0 2 কফযস্থান ০10০2 

কফযস্থান গফুয ভাষ্টায ফানড় কফযস্থান 1 0 3 কফযস্থান ০10০3 

কফযস্থান ১ নং ওয়াদড য ৩০০ টি নযফাদযয প্রায় ফ ফানড়দত ানযফানযক কফযস্থান অদছ 1 0 4 কফযস্থান ০10০4 

কফযস্থান কাটাখারী অভজাদদয ফানড় কফযস্থান 2 0 20 কফযস্থান ০20০20 

কফযস্থান পারুদকয ফানড়য াভদন কফযস্থান 2 0 21 কফযস্থান ০20০21 

কফযস্থান কাটাখারী নিভ াড়া ভনজদ ংরগ্ন কফযস্থান 2 0 22 কফযস্থান ০20০22 

কফযস্থান কাটাখারী ভধ্যাড়া ভনজদ ংরগ্ন কফযস্থান 2 0 23 কফযস্থান ০20০23 

কফযস্থান ৪ নং ওয়াদড য ৫০০ টি নযফাদযয ফায ানযফানযক কফযস্থান অদছ 4 0 49 কফযস্থান ০40০49 

কফযস্থান ৬ নং ওয়াদড য ৮০০ টি নযফাদযয ফায ানযফানযক কফযস্থান অদছ 6 0 74 কফযস্থান ০60০74 

 



  

াতা-14 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভীয় ঈানারয়  (ভনিয) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

ভনিয চান্দুয়া কারী ভনিয। টিনদড 1 1971 10 ভনিয ০11971০10 

ভনিয শ্রীনৄয কারী ভনিয 1 2005 11 ভনিয ০12005০11 

ভনিয াজযা নফর যাধা কৃষ্ণ ভনিয। টিদনয ছাঈনী 2 0 29 ভনিয ০20০29 

ভনিয নরদখানা নযভনিয 2 2010 30 ভনিয ০22010০30 

ভনিয া ভািায তরা ফানন্ত ভনিয 2 2008 31 ভনিয ০22008০31 

ভনিয মুদক্তযশ্বযী নদীয াদ াজয়ানযন যাধা কৃষ্ণ ভনিয 2 2013 32 ভনিয ০22013০32 

ভনিয ঋনলাড়া যাধা কৃষ্ণ ভনিয। অধাাকা টিদনয ছাঈনী 2 2005 33 ভনিয ০22005০33 

ভনিয নফ ভনিয 3 0 39 ভনিয ০30০39 

ভনিয জগধাত্রী ভনিয 3 0 40 ভনিয ০30০40 

ভনিয নযতরা ভনিয 3 0 41 ভনিয ০30০41 

ভনিয যাঁধা রগানফি ভনিয 3 1980 42 ভনিয ০31980০42 

ভনিয কারী ভনিয 3 0 43 ভনিয ০30০43 

ভনিয নযদাকাটি কারী ভনিয 3 0 44 ভনিয ০30০44 

ভনিয যাঁধা রগানফি ভনিয 3 0 45 ভনিয ০30০45 

ভনিয গাছতরা যকায ফানড় কারী ভনিয। কাঁচাঘয 4 0 53 ভনিয ০40০53 

ভনিয গাছতরা নফশ্বা ফানড় কারী ভনিয। রভদঝ াকা 4 1975 54 ভনিয ০41975০54 

ভনিয দাাড়া ভনিয। কাঁচা 4 2011 55 ভনিয ০42011০55 

ভনিয ভকাঠি ভনিয। টিনদড 4 1975 56 ভনিয ০41975০56 

ভনিয যাধা কৃষ্ণ ভনিয 5 1970 64 ভনিয ০51970০64 

ভনিয জগনাথ ধাভ ভনিয 5 1960 65 ভনিয ০51960০65 

ভনিয যা ভনিয 5 1980 66 ভনিয ০51980০66 

ভনিয ভাননক তরা ভনিয 5 1982 67 ভনিয ০51982০67 

ভনিয কারী ভনিয 5 2007 68 ভনিয ০52007০68 

ভনিয কুভাযদভা ভনিয 5 0 69 ভনিয ০50০69 

ভনিয াাাড়া কারী ভনিয। টিনদড 6 1996 84 ভনিয ০61996০84 

ভনিয দাাড়া াফ যজনীন দূগ যা ভনিয। টিনদড 6 2007 85 ভনিয ০62007০85 

ভনিয দাাড়া কারী ভনিয। টিনদড 6 2000 86 ভনিয ০62000০86 

ভনিয শ্রী শ্রী যাধা ভনিয। টিনদড 6 1975 87 ভনিয ০61975০87 

ভনিয ভধুনৄয কারী ভনিয। নফনল্ডং টিদনয ছাঈনী 7 2008 100 ভনিয ০72008০100 

ভনিয ভধুনৄয দূগ যা ভনিয। নফনল্ডং টিদনয ছাঈনী 7 0 101 ভনিয ০70০101 

ভনিয ফাাদ্যযনৄয ঈিয াড়া কানিযক ভনিয। টিদনয ছাঈনী 7 0 102 ভনিয ০70০102 

ভনিয ফাাদ্যযনৄয দূগ যা ভনিয। টিদনয ছাঈনী 7 1997 103 ভনিয ০71997০103 

ভনিয ফাাদ্যযনৄয ফান্তী ভনিয। টিদনয ছাঈনী 7 0 104 ভনিয ০70০104 

ভনিয ঋনলাড়া কারী ভনিয। টিদনয ছাঈনী 7 0 105 ভনিয ০70০105 

ভনিয ফাাদ্যয অশ্রভ 7 0 106 ভনিয ০70০106 

ভনিয াচকাটিয়া যাধা রগানফি রফাশ্রভ 8 1977 124 ভনিয ০81977০124 

ভনিয াচকাটিয়া নফদফক অনি রফাশ্রভ 8 1997 125 ভনিয ০81997০125 

ভনিয াচকাটিয়া াফ যজনীন নয ভনিয 8 2011 126 ভনিয ০82011০126 

ভনিয াচকাটিয়া ায খনড়যডাঙ্গা নযতরা নফ ভনিয 8 1978 127 ভনিয ০81978০127 



  

া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 ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

ভনিয াচকাটিয়া ানজয াট ভাশ্মান নফ ভনিয 8 1970 128 ভনিয ০81970০128 

ভনিয াচকাটিয়া খনড়য ডাঙ্গাাড়া নফ ভনিয 8 1979 129 ভনিয ০81979০129 

ভনিয াচকাটিয়া খনড়য ডাঙ্গাাড়া ভা নতরা ভনিয 8 1970 130 ভনিয ০81970০130 

ভনিয াচকাটিয়া রভাআগানছ াড়া ভনিয 8 1973 131 ভনিয ০81973০131 

ভনিয াচকাটিয়া নফশ্বা াড়া কারী ভনিয 8 1975 132 ভনিয ০81975০132 

ভনিয াচকাটিয়া নফশ্বা াড়া নফ ভনিয 8 1972 133 ভনিয ০81972০133 

ভনিয াচকাটিয়া নর াড়া কারী ভনিয 8 1971 134 ভনিয ০81971০134 

ভনিয াচকাটিয়া ফকন াড়া কারী ভনিয 8 1974 135 ভনিয ০81974০135 

ভনিয াচকাটিয়া ফড় নবটা াড়া নফ ভনিয 8 1973 136 ভনিয ০81973০136 

ভনিয াচকাটিয়া ভনেক াড়া কানতযক ভনিয 8 1975 137 ভনিয ০81975০137 

ভনিয র্ভরফানড়য়া ভাশ্মান নফ ভনিয 8 1972 138 ভনিয ০81972০138 

ভনিয র্ভরফানড়য়া কৃষ্ণ ভনিয 8 1980 139 ভনিয ০81980০139 

ভনিয র্ভরফানড়য়া নফ ভনিয 8 1983 140 ভনিয ০81983০140 

ভনিয াচকাটিয়া রভআ গানছাড়া ভনা ভনিয 8 1985 141 ভনিয ০81985০141 

ভনিয াচকাটিয়া ানজয াট কারী ভনিয 8 1981 142 ভনিয ০81981০142 

ভনিয াচকাটিয়া ানজয াট দূগ যা ভনিয 8 1968 143 ভনিয ০81968০143 

ভনিয রনবুগাতী ফাযনী ভনিয 9 1999 152 ভনিয ০91999০152 

ভনিয রনবুগাতী যাধা রগানফি ভনিয 9 0 153 ভনিয ০90০153 

ভনিয রছাটকুচনরয়া দ্যগ যা ভনিয। ফাদয রফড়া 9 0 154 ভনিয ০90০154 

ভনিয রছাটকুচনরয়া কারীভনিয 9 0 155 ভনিয ০90০155 

ভনিয কুচনরয়া নফ ভনিয 9 1951 156 ভনিয ০91951০156 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: শ্মান 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

শ্মানঘাট াচফানড়য়া শ্মান 5 0 70 শ্মান ০50০70 

শ্মানঘাট ভধুনৄয শ্মান ঘাট 7 0 110 শ্মান ০70০110 

শ্মানঘাট ফাাদ্যযনৄয শ্মান ঘাট 7 0 111 শ্মান ০70০111 

শ্মানঘাট াচকাটিয়া ানজয াট ভাশ্মান 8 1937 145 শ্মান ০81937০145 

শ্মানঘাট র্ভরফানড়য়া ভাশ্মান 8 1935 146 শ্মান ০81935০146 

শ্মানঘাট কুচনরয়া ভাশ্মান 9 1801 157 শ্মান ০91801০157 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: াট/ফাজায/ভাদকযট ও ন্যান্য 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

ভাদকযট রাগরডাঙ্গা ফাজায 6 1972 79 ভাক ০61972০79 

ভাদকযট ভধুনৄয ফাজায 7 0 97 ভাক ০70০97 

 

 



  

াতা-16 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

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

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

গবীয নরকূ চান্দুয়া অদভদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2013 1 গন ০12013০1 

গবীয নরকূ চান্দুয়া আঈসুদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2013 2 গন ০12013০2 

গবীয নরকূ চান্দুয়া খাদয়দফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 4 গন ০12012০4 

গবীয নরকূ চান্দুয়া ানকদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 6 গন ০12012০6 

গবীয নরকূ ভ্রভযদা অনজদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 7 গন ০12012০7 

গবীয নরকূ ভ্রভযদা ফাবুয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 8 গন ০12012০8 

গবীয নরকূ শ্রীনৄয কানরদা ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 9 গন ০12012০9 

গবীয নরকূ শ্রীনৄয শুকুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2013 10 গন ০12013০10 

গবীয নরকূ ২ নং ওয়াদড য প্রায় ৫০০ টি গবীয নরকূ নরকূ অদছ 2 0 12 গন ০20০12 

গবীয নরকূ কাটাখারী আকযাভ অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 13 গন ০22012০13 

গবীয নরকূ কাটাখারী ওভয পারুদকয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 14 গন ০22012০14 

গবীয নরকূ কাটাখারী কানাআ ভন্ডদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 15 গন ০22013০15 

গবীয নরকূ কাটাখারী কাভাদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 16 গন ০22012০16 

গবীয নরকূ কাটাখারী খাজা নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2005 17 গন ০22005০17 

গবীয নরকূ কাটাখারী জাভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 18 গন ০22012০18 

গবীয নরকূ কাটাখারী পারুদকয রদাকাদনয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 19 গন ০22013০19 

গবীয নরকূ কাটাখারী ভনজদদয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 20 গন ০22012০20 

গবীয নরকূ কাটাখারী যনফঈদরয রদাকাদনয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 22 গন ০22013০22 

গবীয নরকূ নরদখারা ভারুদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 24 গন ০22013০24 

গবীয নরকূ াজযানখর ঋনলাড়া ভাদদদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012 25 গন ০22012০25 

গবীয নরকূ াজযানখর যাধাকৃষ্ণ ভনিদযয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 2 2005 26 গন ০22005০26 

গবীয নরকূ ৩ নং ওয়াদড য প্রায় ৩০০ টি গবীয নরকূ অদছ 3 0 27 গন ০30০27 

গবীয নরকূ নযদাকাঠি ফাদা গাজী ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2013 28 গন ০32013০28 

গবীয নরকূ নযদাকাঠি অরতাদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 30 গন ০32012০30 

গবীয নরকূ নযদাকাঠি ঈা যানী াদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 31 গন ০32012০31 

গবীয নরকূ নযদাকাঠি দাাড়া ভনিদয ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 32 গন ০32012০32 

গবীয নরকূ নযদাকাঠি নানছভায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 33 গন ০32012০33 

গবীয নরকূ নযদাকাঠি রপারী রদফনাদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 34 গন ০32012০34 

গবীয নরকূ নযদাকাঠি শুর্ভতদাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 35 গন ০32012০35 

গবীয নরকূ ৪ নং ওয়াদড য ২০০ টি গবীয নরকূ অদছ 4 0 37 গন ০40০37 

গবীয নরকূ কাজীয গ্রাভ জাদভ ভনজদ ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 4 2011 39 গন ০42011০39 



  

া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 ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

গবীয নরকূ নাযায়দনয ফানড় ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 4 2002 40 গন ০42002০40 

গবীয নরকূ নফশ্বা ফানড় কারী ভনিয ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 4 2011 41 গন ০42011০41 

গবীয নরকূ ৫ নং ওয়াদড য ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0 42 গন ০50০42 

গবীয নরকূ কুভাযদভা, যতন যাদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2012 45 গন ০52012০45 

গবীয নরকূ াচফানড়য়া, দখর যাদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2012 47 গন ০52012০47 

গবীয নরকূ াচফানড়য়া, রুন নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2013 48 গন ০52013০48 

গবীয নরকূ াচফানড়য়া, নযতা ভনেদকয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2013 49 গন ০52013০49 

গবীয নরকূ াচফানড়য়া, যনফগরা যাদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2013 50 গন ০52013০50 

গবীয নরকূ আনদ্রদয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 6 2013 51 গন ০62013০51 

গবীয নরকূ ভান্নাদনয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 6 2013 52 গন ০62013০52 

গবীয নরকূ রভাোাড়া জাদভ ভনজদদ ১ টি গবীয নরকূ 6 2004 53 গন ০62004০53 

গবীয নরকূ ভনয়ায যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2013 54 গন ০62013০54 

গবীয নরকূ যনফঈদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2011 55 গন ০62011০55 

গবীয নরকূ রনতদপয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 6 2013 56 গন ০62013০56 

গবীয নরকূ রাগরাডাঙ্গা ফাজায ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 6 2010 57 গন ০62010০57 

গবীয নরকূ ফাাদ্যযনৄয, রগানফিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2012 60 গন ০72012০60 

গবীয নরকূ ফাাদ্যযনৄয, নজদতন্দ্র ফানড় ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 7 2012 61 গন ০72012০61 

গবীয নরকূ ফাাদ্যযনৄয, নফ যাড়া কভদর ফানড় ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 7 2012 62 গন ০72012০62 

গবীয নরকূ ফাাদ্যযনৄয, যদভন্দ্র প্রাদদয ফানড় ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 7 2012 63 গন ০72012০63 

গবীয নরকূ ভধুনৄয, নূয আরাভ ফানড়য ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 7 2012 64 গন ০72012০64 

গবীয নরকূ াচকাটিয়া, ভনন ভনেক এয ফানড়য াদ ফনস্থত ১ টি গবীয নরকূ 8 2004 66 গন ০82004০66 

গবীয নরকূ াচকাটিয়া,ভট াড়া যকাযী প্রাথনভক নফদ্যারয় এয াদ ১ টি গবীয নরকূ 8 2013 67 গন ০82013০67 

গবীয নরকূ ৯ নং ওয়াদড য প্রায় ৩০০ টি গবীয নরকূ অদছ 9 0 68 গন ০90০68 

গবীয নরকূ কুচনরয়া নজত ভনেকএয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2012 70 গন ০92012০70 

গবীয নরকূ কুচনরয়া নভ নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2012 71 গন ০92012০71 

গবীয নরকূ কুচনরয়া যনফন নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 72 গন ০92013০72 

গবীয নরকূ নৈগঙ্গা, ভাআদকদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2012 74 গন ০92012০74 

গবীয নরকূ নৈগঙ্গা, ভাত রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 75 গন ০92013০75 

গবীয নরকূ রনবুগানত, জয়দদদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2012 76 গন ০92012০76 

গবীয নরকূ রনবুগানত, শুকুভায নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 77 গন ০92013০77 

 

 

 



  

াতা-18 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: স্যাননটাযী ল্যানিন/টয়দরট 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

স্যাননটাযী ল্যানিন চান্দুয়া আভযাদনয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 1 2012 3 দর ০12012০3 

স্যাননটাযী ল্যানিন চান্দুয়া যীদ দ যাদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 1 2012 5 দর ০12012০5 

স্যাননটাযী ল্যানিন ২ নং ওয়াদড য ৬০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 2 0 11 দর ০20০11 

স্যাননটাযী ল্যানিন কাটাখারী ভনরা ভক্তদফ ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2012 21 দর ০22012০21 

স্যাননটাযী ল্যানিন কাটাখারী ানফফ এয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2013 23 দর ০22013০23 

স্যাননটাযী ল্যানিন নযদাকাঠি অতাঈদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 3 2012 29 দর ০32012০29 

স্যাননটাযী ল্যানিন নযদাকাঠি ানকদভয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 3 2012 36 দর ০32012০36 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ নং ওয়াদড য ২৮০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 4 0 38 দর ০40০38 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওয়াদড য ৫০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 5 0 43 দর ০50০43 

স্যাননটাযী ল্যানিন কুভাযদভা নভত যাদয়য ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 5 2012 44 দর ০52012০44 

স্যাননটাযী ল্যানিন াচফানড়য়া রগারক যাদয়য ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 5 2012 46 দর ০52012০46 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফাাদ্যযনৄয নদকভন্ডদরয ফানড় ংরগ্ম ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 7 2013 58 দর ০72013০58 

স্যাননটাযী ল্যানিন ফাাদ্যযনৄয নফনয় দাদয ফানড় ংরগ্ন ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 7 2013 59 দর ০72013০59 

স্যাননটাযী ল্যানিন াননা খাত্যদনয ফানড় ংরগ্ন ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 7 2013 65 দর ০72013০65 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওয়াদড য প্রায় ৮০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 9 0 69 দর ০90০69 

স্যাননটাযী ল্যানিন নৈগঙ্গা, কংকন ভজুভদায ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2012 73 দর ০92012০73 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ভাটিয যাস্তা 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্তকযণ  ংখ্যা 

ভাটিয যাস্তা নুরুর রভাোয ফানড় দত শুকুয রভাড়র ফানড় 1 0 5 নুরুর রভাোয ফানড় আদত শুকুয রভাড়র ফানড় ভাযা ০10০5 

ভাটিয যাস্তা শুকুয রভাড়র ফানড় দত সুকুভায দা ফানড় ম যন্ত 1 0 6 শুকুয রভাড়র ফানড় সুকুভায দা ফানড় ভাযা ০10০6 

ভাটিয যাস্তা চান্দুয়া ভনজদ দত শ্রীনৄয অনজজুয রভাোয ফানড় ম যন্ত 1 0 7 চান্দুয়া ভনজদ শ্রীনৄয অনজজুয রভাোয ফানড় ভাযা ০10০7 

ভাটিয যাস্তা অনজজুয রভাোয ফানড় দত নফদরয রল 1 0 8 অনজজুয রভাোয ফানড় নফদরয রল ভাযা ০10০8 

ভাটিয যাস্তা নফদরয রল দত শ্রীনৄয ব্রীজ ম যন্ত 1 0 9 নফদরয রল শ্রীনৄয ব্রীজ ভাযা ০10০9 

ভাটিয যাস্তা শ্রীনৄয অনজজুয ফানড় দত রভাতাদরফ এয ফানড় 1 0 10 শ্রীনৄয অনজজুয ফানড় রভাতাদরফ এয ফানড় ভাযা ০10০10 

ভাটিয যাস্তা পারুদকয রদাকান দত া ভািায তরা 2 0 18 পারুদকয রদাকান া ভািায তরা ভাযা ০20০18 

ভাটিয যাস্তা ভনতাজ ফানড় দত পজলুয যভান ফানড় 2 0 19 ভনতাজ ফানড় পজলুয যভান ফানড় ভাযা ০20০19 

ভাটিয যাস্তা অপছায ফানড় দত পজলুয ফানড় ম যন্ত 2 0 20 অপছায ফানড় পজলুয ফানড় ভাযা ০20০20 

ভাটিয যাস্তা রক্ষন ডাঃ ফানড় দত কাটাখারী প্রাথনভক নফদ্যারয় 2 0 21 রক্ষন ডাঃ ফানড় কাটাখারী প্রাথনভক নফদ্যারয় ভাযা ০20০21 

ভাটিয যাস্তা ভনদতা ফানড় দত নযদ ফানড় ম যন্ত 2 0 22 ভনদতা ফানড় নযদ ফানড় ভাযা ০20০22 

ভাটিয যাস্তা নযদ ফানড় দত কদভ তরা নত্রীভানা ম যন্ত 2 0 23 নযদ ফানড় কদভ তরা নত্রীভানা ভাযা ০20০23 

ভাটিয যাস্তা দ্যরাদরয ফানড় াভদন া ভািায তরা 2 0 24 দ্যরাদরয ফানড় াভদন া ভািায তরা ভাযা ০20০24 

ভাটিয যাস্তা ননযাদ ফানড় দত ফাচড়া ম যন্ত 2 0 25 ননযাদ ফানড় ফাচড়া ভাযা ০20০25 

ভাটিয যাস্তা ভান্নান ফানড় দত ভননয ফানড় ম যন্ত 2 0 26 ভান্নান ফানড় ভননয ফানড় ভাযা ০20০26 



  

া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 ক্রনভক যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্তকযণ  ংখ্যা 

ভাটিয যাস্তা াান ভাষ্টায ফানড় দত খড় ফন ম যন্ত 2 0 27 াান ভাষ্টায ফানড় খড় ফন ভাযা ০20০27 

ভাটিয যাস্তা কাটাখারী রল ং দত নত্রীভানা ম যন্ত 2 0 28 কাটাখারী রল ং কদভতরা  নত্রীভানা ভাযা ০20০28 

ভাটিয যাস্তা রগারাভ কাদদয ফানড় দত ডুমুভ নফর 2 0 29 রগারাভ কাদদয ফানড় ডুমুভ নফর ভাযা ০20০29 

ভাটিয যাস্তা অভজাদ ফানড় দত ররবু কুনড় ম যন্ত 2 0 30 অভজাদ ফানড় ররবু কুনড় ভাযা ০20০30 

ভাটিয যাস্তা কাটা খারী ব্রীজ দত চাদযয ভাথা ম যন্ত 2 0 31 কাটা খারী ব্রীজ চাদযয ভাথা ভাযা ০20০31 

ভাটিয যাস্তা জীদক রদাকান দত ঋনলাড়া ম যন্ত 2 0 32 জীদক রদাকান ঋনলাড়া ভাযা ০20০32 

ভাটিয যাস্তা ফানয ডাঙায যাস্তা 3 0 43 রবভাতা াধদনয ফানড় ভাযা ০30০43 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 3 0 44 ভাননক ারদায ৫ নং ওয়াড য ভাযা ০30০44 

ভাটিয যাস্তা ফানয ডাঙায যাস্তা 3 0 45 কদভতরা রভাড় ব্রীজ ভাথা ভাযা ০30০45 

ভাটিয যাস্তা দা াড়ায যাস্তা 3 0 46 জটুদা ফানড় ওয়াফদা ব্রীজ ভাযা ০30০46 

ভাটিয যাস্তা ক্ষনত্র াড়ায যাস্তা 3 0 47 নৄনাফ ফানড় যেন ফানড় ভাযা ০30০47 

ভাটিয যাস্তা ক্ষনত্র াড়ায যাস্তা 3 0 48 রগায ফানড় দযানত ফানড় ভাযা ০30০48 

ভাটিয যাস্তা নযদাকাঠি রযাড 3 0 49 ভািায যাআ নজত এয ফানড় ভাযা ০30০49 

ভাটিয যাস্তা নিভ াড়া যাস্তা 3 0 50 নরং ভাথা কাওছায এয ফানড় ভাযা ০30০50 

ভাটিয যাস্তা নিভ াড়া যাস্তা 3 0 51 নিভ াড়া যাস্তা অভদজদদয ফানড় ভাযা ০30০51 

ভাটিয যাস্তা অঠাদযা ানকয়া যাস্তা 3 0 52 ব্রীজ ভাথা রনরদভয ফানড় ভাযা ০30০52 

ভাটিয যাস্তা অপাদযয যাস্তা 3 0 53 নরং ভাথা বয়নগয ভাযা ০30০53 

ভাটিয যাস্তা রভাোয যাস্তা 3 0 54 দরভান ফানড় ৯ নং ওয়াড য ভাযা ০30০54 

ভাটিয যাস্তা স্কুর যাস্তা 3 0 55 ব্রীজ ভাথা ৯ নং ওয়াড য ভাযা ০30০55 

ভাটিয যাস্তা পদয়জ গানজয যাস্তা 3 0 56     ভাযা ০30০56 

ভাটিয যাস্তা রাগরা ডাঙা ফাজায দত চান্দুয়া ভনজদ ম যন্ত 4 0 62 রাগরা ডাঙা ফাজায চান্দুয়া ভনজদ ভাযা ০40০62 

ভাটিয যাস্তা ননর ফানড় দত কাজীয গ্রাভ জাদভ ভনজদ 4 0 63 ননর ফানড় কাজীয গ্রাভ জাদভ ভনজদ রথদক ভাযা ০40০63 

ভাটিয যাস্তা ভদযয ফানড় দত তফীদযয ফানড় ম যন্ত 4 0 64 ভদযয ফানড় তফীদযয ফানড় ভাযা ০40০64 

ভাটিয যাস্তা ভদযয ফানড় দত তফযাগী নৄকুয ম যন্ত 4 0 65 ভদযয ফানড় তফযাগী নৄকুয ভাযা ০40০65 

ভাটিয যাস্তা ভনপদজয ফানড় দত রফদর স্থান ম যন্ত 4 0 66 ভনপদজয ফানড় রফদর স্থান ভাযা ০40০66 

ভাটিয যাস্তা রনছায ফানড় দত াাবুনদ্দন ফানড় ম যন্ত 4 0 67 রনছায ফানড় াাবুনদ্দন ফানড় ভাযা ০40০67 

ভাটিয যাস্তা রকভত ফানড় দত কাদদদযয ফানড় ম যন্ত 4 0 68 রকভত ফানড় কাদদদযয ফানড় ভাযা ০40০68 

ভাটিয যাস্তা 
ভকাঠি ভনজদ দত ভকাঠি প্রাথনভক নফদ্যারয় 

ম যন্ত 
4 0 69 ভকাঠি ভনজদ ভকাঠি প্রাথনভক নফদ্যারয় ভাযা ০40০69 

ভাটিয যাস্তা াআদ্যর ফানড় দত ননযাদ ফানড় ম যন্ত 4 0 70 াআদ্যর ফানড় আদত ননযাদ ফানড় ভাযা ০40০70 

ভাটিয যাস্তা ভকাঠি ভনজদ দত গুদপয ফাজায ম যন্ত 4 0 71 ভকাঠি ভনজদ গুদপয ফাজায ভাযা ০40০71 

ভাটিয যাস্তা নওয়াাড়া ভননযাভনৄয ড়ক 5 1988 78 সুরুদা এয ফানড় (৫৮৮০) নফদ্যযৎ এয ফানড় (৫৮৮২.৫) ভাযা ০51988০78 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 5 1995 79 াভাদাযতরা রযাড ৩ নং ওয়াড য ভাযা ০51995০79 

ভাটিয যাস্তা াভাদায তরা যাস্তা 5 1996 80 নওয়াাড়া ভননযাভনৄয রযাড ২ নং ওয়াড য ভাযা ০51996০80 

ভাটিয যাস্তা শ্বাদনয যাস্তা 5 2000 81 নওয়াাড়া রযাড রফনড় ভাযা ০52000০81 

ভাটিয যাস্তা াঁচকাটিয়ায যাস্তা 5 0 82 নওয়াাড়া রযাড ভাঠ ভাযা ০50০82 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 5 0 83 নওয়াাড়া রযাড ভাঠ ভাযা ০50০83 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 5 0 84 যাআচ নভর ভাদঠয যাস্তা ভাযা ০50০84 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 5 0 85 রভআন রযাড নফধান এয ফানড় ভাযা ০50০85 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 5 0 86 নফধান এয ফানড় রভআন রযাড ভাযা ০50০86 



  

াতা-20 : 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 ক্রনভক যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্তকযণ  ংখ্যা 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 5 0 87 নফধান এয ফানড় রখাকন যায় ভাযা ০50০87 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 5 0 88 সুরুদা এয ফানড় (৫৮৮০) ভাঠ ভাযা ০50০88 

ভাটিয যাস্তা নিভাড়া যাস্তা 5 0 89 প্রকা দা শুগনতয ফানড় ভাযা ০50০89 

ভাটিয যাস্তা গ্রাদভয যাস্তা 5 0 90 শুগনতয ফানড় নওয়াাড়া রযাড ভাযা ০50০90 

ভাটিয যাস্তা নিভাড়া যাস্তা 5 0 91 শুগনতয ফানড় ৪ নং ওয়াড য ভাযা ০50০91 

ভাটিয যাস্তা ভাঝাড়া যাস্তা 5 0 92 গ্রাদভয যাস্তা কংকন ফানড় ভাযা ০50০92 

ভাটিয যাস্তা নযতরায যাস্তা 5 0 93 রভআন যাস্তা নযতরা ভাযা ০50০93 

ভাটিয যাস্তা গ্রাদভয যাস্তা 5 0 94 রা যাদয়য ফানড় নচদনয ফানড় ভাযা ০50০94 

ভাটিয যাস্তা নরাড়া যাস্তা 5 0 95 নওয়াাড়া রযাড যতন যায় এয ফানড় ভাযা ০50০95 

ভাটিয যাস্তা তফযাগী াড়ায যাস্তা 5 0 96 নওয়াাড়া রযাড রখাকন তফযাগীয ফানড় ভাযা ০50০96 

ভাটিয যাস্তা ভন্ডরফানড়য যাস্তা 5 0 97 নওয়াাড়া রযাড ভনিয ভাযা ০50০97 

ভাটিয যাস্তা ভনেক াড়ায যাস্তা 5 0 98 নওয়াাড়া রযাড চনন্ডদা এয ফানড় ভাযা ০50০98 

ভাটিয যাস্তা ভনেক ফানড়য যাস্তা 5 0 99 নওয়াাড়া রযাড নফদ্যযদতয ফানড় ভাযা ০50০99 

ভাটিয যাস্তা ঈিয াড়ায যাস্তা 5 0 100 াভাদাযতরা রযাড দযন ফাবুয ফানড় ভাযা ০50০100 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 5 0 101 জগফন্ধু ভাঠ ভাযা ০50০101 

ভাটিয যাস্তা রনবুগাতী নচ যাস্তা দত স্কুর ম যন্ত 5 0 102 রনবুগাতী নচ যাস্তা স্কুর ভাযা ০50০102 

ভাটিয যাস্তা নযদ ফানড় দত ভনতয়ায ফানড় 6 0 107 নযদ ফানড় ভনতয়ায ফানড় ভাযা ০60০107 

ভাটিয যাস্তা দাাড়া দত ভনপজুয ফানড় 6 0 108 দাাড়া ভনপজুয ফানড় ভাযা ০60০108 

ভাটিয যাস্তা নযদফানড় দত রভাজাপপয ফানড় 6 0 109 নযদফানড় রভাজাপপয ফানড় ভাযা ০60০109 

ভাটিয যাস্তা যনফঈদরয ফানড় দত রভাজাপপয ফানড় 6 0 110 যনফঈদরয ফানড় রভাজাপপয ফানড় ভাযা ০60০110 

ভাটিয যাস্তা রনচায ফানড় দত নফদরয রল 6 0 111 রনচায ফানড় নফদরয রল ভাযা ০60০111 

ভাটিয যাস্তা কওভী ভাদ্রাা দত খাদরক গাজী ফানড় 6 0 112 কওভী ভাদ্রাা খাদরক গাজী ফানড় ভাযা ০60০112 

ভাটিয যাস্তা দাাড়া দত ত্যন রদাকান 6 0 113 ত্যদনয রদাকান দাাড়া ভাযা ০60০113 

ভাটিয যাস্তা দাাড়া দত তাযক এয ফানড় 6 0 114 দাাড়া তাযক এয ফানড় ভাযা ০60০114 

ভাটিয যাস্তা ভধুনৄয স্কুর দত ননদ্দক ফানড় 6 0 115 ভধুনৄয স্কুর ননদ্দক ফানড় ভাযা ০60০115 

ভাটিয যাস্তা নদ্যর ফানড় দত নফর 6 0 116 নদ্যর ফানড় নফর ভাযা ০60০116 

ভাটিয যাস্তা রাগরা ফাজায দত দাাড়া 6 0 117 রাগরা ফাজায দাাড়া ভাযা ০60০117 

ভাটিয যাস্তা ভাদরদকয ফানড় দত ওকত ফানড় 6 0 118 ভাদরদকয ফানড় ওকদতয ফানড় ভাযা ০60০118 

ভাটিয যাস্তা তারতরা দত তফযাগী নৄকুয াড় 6 0 119 তারতরা তফযাগী নৄকুয াড় ভাযা ০60০119 

ভাটিয যাস্তা তারতরা দত ভাদ্রা রভাড় 6 0 120 তারতরা ভাদ্রা রভাড় ভাযা ০60০120 

ভাটিয যাস্তা রাগরা ডাঙা দত ভধুনৄয ফাজায 6 0 121 রাগরা ডাঙা ভধুনৄয ফাজায ভাযা ০60০121 

ভাটিয যাস্তা 
ফাাদ্যয নজফয ভাষ্টাদযয ফানড় দত ফাাদ্যযনৄয 

ভাধ্যনভক নফদ্যারয় 
7 0 126 ফাাদ্যয নজফয ভাষ্টাদযয ফানড় ফাাদ্যযনৄয ভাধ্যনভক নফদ্যারয় ভাযা ০70০126 

ভাটিয যাস্তা ানদায ফানড় দত নৃদন ফানড় ম যন্ত 7 0 127 ানদায ফানড় নৃদন ফানড় ভাযা ০70০127 

ভাটিয যাস্তা রনতদপয ফানড় দত ঋনলাড়া ম যন্ত 7 0 128 রনতদপয ফানড় ঋনলাড়া ভাযা ০70০128 

ভাটিয যাস্তা নশ্বনী যায় দত ভয ফাাদ্যয ফানড় ম যন্ত 7 0 129 নশ্বনী যায় ভয ফাাদ্যয ফানড় ভাযা ০70০129 

ভাটিয যাস্তা 
ঋনলাড়া াভদন দত ফাাদ্যয নৄয নিভাড়া প্রাথনভক 

নফদ্যারয় ম যন্ত 
7 0 130 ঋনলাড়া াভদন 

ফাাদ্যয নৄয নিভাড়া প্রাথনভক 

নফদ্যারয় 
ভাযা ০70০130 

ভাটিয যাস্তা ফানন্ত ভনিয দত যদভন ভাষ্টায ফানড় ম যন্ত 7 0 131 ফানন্ত ভনিয যদভন ভাষ্টায ফানড় ভাযা ০70০131 

ভাটিয যাস্তা দদখারা ব্রীজ দত শ্মান ম যন্ত ( একাং ) 7 0 132 দদখারা ব্রীজ শ্মান  ( একাং ) ভাযা ০70০132 



  

াতা-21 : 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 ক্রনভক যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্তকযণ  ংখ্যা 

ভাটিয যাস্তা চন্ডীয ফানড় দত কনফযাজ ফানড় ম যন্ত 7 0 133 চন্ডীয ফানড় কনফযাজ ফানড় ভাযা ০70০133 

ভাটিয যাস্তা ভটাড়া রযাড 8 1964 151 ননরকান্তয ফানড় জাভতরা রভাড় ভাযা ০81964০151 

ভাটিয যাস্তা াঁচকাটিয়া ফানরকা নফদ্যারয় রযাড 8 1968 152 াঁচকাটিয়া ফানরকা নফদ্যারয় গানজাড়া নাযান ভনেক এয নৄকুয ভাযা ০81968০152 

ভাটিয যাস্তা নফশ্বা াড়া রযাড 8 1970 153 াঁচকাটিয়া কৃষ্ণ ভনেক এয ফানড় াঁচকাটিয়া ভাধ্যনভক নফদ্যারয় ভাযা ০81970০153 

ভাটিয যাস্তা বানিয ফানড় রযাড 8 1972 154 ভান ভনেক এয ফানড় াঁচকাটিয়া প্রবাত নফশ্বা ভাযা ০81972০154 

ভাটিয যাস্তা ধভ যতরা যাস্তা 8 1975 155 র্ভরফানড়য়া যাস্তা অনি ফাবুয ফানড় ভাযা ০81975০155 

ভাটিয যাস্তা খআতরা রযাড 8 1978 156 াঁচকাটিয়া রখয নফশ্বা ফানড় অভজাভতরা রভাড় ভাযা ০81978০156 

ভাটিয যাস্তা র্ভরফানড়য়া নিভাড়া ব্রীজ 8 2008 157     ভাযা ০82008০157 

ভাটিয যাস্তা ভনিয রযাড 9 2012 167 কানানৄকুয রযাড ভনিয ভাযা ০92012০167 

ভাটিয যাস্তা দনক্ষন াড়া যাস্তা 9 2013 168 নাযায়নানা ফানড় নযদতা ফানড় ভাযা ০92013০168 

ভাটিয যাস্তা নফদরয যাস্তা 9 2013 169 নযদতা ফানড় াজযায ফানড় ভাযা ০92013০169 

ভাটিয যাস্তা নফর রযাড 9 2013 170 নফধান যায় ফানড় নফর ভাযা ০92013০170 

ভাটিয যাস্তা ারদায াড়া রযাড 9 0 171 যনফন ফানড় নফনয় ফানড় ভাযা ০90০171 

ভাটিয যাস্তা ারদায াড়া রযাড 9 0 172 নভয ফানড় রভআন যাস্তা ভাযা ০90০172 

ভাটিয যাস্তা ারদায াড়া রযাড 9 0 173 ফাবুয ফানড় রভআন যাস্তা ভাযা ০90০173 

ভাটিয যাস্তা ারদায াড়া রযাড 9 0 174 নজয ফানড় রভআন যাস্তা ভাযা ০90০174 

ভাটিয যাস্তা নফর রযাড 9 0 175 নত্যন ফাজায ব্রীজ নফর ভাযা ০90০175 

ভাটিয যাস্তা কানানৄকুয যাস্তা 9 0 176 প্রনৈদয ফানড় ভাঠ ব্রীজ ভাযা ০90০176 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: াকা আদটয নরং যাস্তা 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্তকযণ  ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা চান্দুয়া রভাড় দত ফজদর ফানড় রভাড় 1 2011 1 চান্দুয়া রভাড় ফজদর ফানড় রভাড় াআ ০12011০1 

আদটয নরং যাস্তা কাটাখারী ব্রীজ দত নচভদট রদাকান ম যন্ত 2 2009 11 কাটাখারী ব্রীজ নচভদট রদাকান াআ ০22009০11 

আদটয নরং যাস্তা তাদরদয ফানড়য া দত নাঈনী ম যন্ত 2 2010 12 তাদরদয ফানড়য া নাঈনী াআ ০22010০12 

আদটয নরং যাস্তা রগারাভ যসূর ফানড় দত ভান্না ফানড় ম যন্ত 2 2010 13 রগারাভ যসূর ফানড় ভান্না ফানড় াআ ০22010০13 

আদটয নরং যাস্তা 
পজলুয যাভান ফানড় দত কাটাখারী যকাযী প্রাথনভক 

নফদ্যারয় ম যন্ত 
2 2013 14 পজলুয যাভান ফানড় কাটাখারী যকাযী প্রাথনভক নফদ্যারয় াআ ০22013০14 

আদটয নরং যাস্তা ফানয ডাঙায যাস্তা 3 2010 35 চাযাফটতরা ভািায ডাক্তায াআ ০32010০35 

আদটয নরং যাস্তা নযদাকাঠি রযাড 3 2010 36 ব্রীজ ভাথা নচন্তু ভন্ডর ফানড় াআ ০32010০36 

আদটয নরং যাস্তা অপাদযয যাস্তা 3 0 37 ফজদরয রভাড় বয়নগয াআ ০30০37 

আদটয নরং যাস্তা কুড়াাযা দত কাজীয গ্রাভ ম যন্ত 4 0 60 কুড়াাযা কাজীয গ্রাভ াআ ০40০60 

আদটয নরং যাস্তা ভধ্যাড়া 5 2013 74 াভাদাযতরা রযাড নফধাদনয ফানড় াআ ০52013০74 

আদটয নরং যাস্তা দনক্ষন াড়ায যাস্তা 5 2013 75 াভাদাযতরা রযাড ভাননক যায় াআ ০52013০75 

আদটয নরং যাস্তা কওভী ভাদ্রা দত খাদরক গাজী ফানড় ম যন্ত 6 2001 103 কওভী ভাদ্রা খাদরক গাজী ফানড় াআ ০62001০103 

আদটয নরং যাস্তা নযদ ফানড় দত ভনতয়ায ফানড় একাং 6 2012 104 নযদ ফানড় ভনতয়ায ফানড় একাং াআ ০62012০104 

আদটয নরং যাস্তা দদখারা ব্রীজ দত শ্মান ম যন্ত ( একাং ) 7 0 122 দদখারা ব্রীজ শ্মান াআ ০70০122 

আদটয নরং যাস্তা জজয ফানড় রযাড 8 2003 140 ফকন ফানড় াঁচকাটিয়া জজয ফানড় াআ ০82003০140 

আদটয নরং যাস্তা জাভতরা রযাড 8 2013 141 জাভতরা রভাড় াঁচকাটিয়া রফা অশ্রভ াআ ০82013০141 

আদটয নরং যাস্তা স্কুর রযাড 9 2012 160 যনফন ফানড় স্কুর াআ ০92012০160 

আদটয নরং যাস্তা নদগঙ্গা স্কুর রযাড 9 2012 161 বয়নগয যাস্তা স্কুর াআ ০92012০161 



  

াতা-22 : 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 ক্রনভক যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্তকযণ  ংখ্যা 

রনযং রফাল্ড যাস্তা খআতরা রযাড 8 2009 145 খআতরা রভাড় াঁচকাটিয়া ভাধ্যনভক নফদ্যারয় াদনফ ০82009০145 

রনযং রফাল্ড যাস্তা াঁচকাটিয়া ভাধ্যনভক ফানরকা নফদ্যারয় রযাড 8 0 146 াঁচকাটিয়া ভাননক ভন্ডর  ফানড় ফানরক নফদ্যারয় াদনফ ০80০146 
 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: াকা নচ যাস্তা 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক যাস্তায শুরু যাস্তায রল নাক্তকযণ  ংখ্যা 

াকা যাস্তা যাজ্জাক চাতার দত নভজাদনয ছ'নভর ম যন্ত 1 2006 2 যাজ্জাক চাতার নভজাদনয ছ'নভর ানচ ০12006০2 

াকা যাস্তা চান্দুয়া রভাজাভ এয ফানড় দত নুরুর রভাোয ফানড় ম যন্ত 1 0 3 চান্দুয়া রভাজাভ এয ফানড় নুরুর রভাোয ফানড় ানচ ০10০3 

াকা যাস্তা কাটা খারী ব্রীজ দত কাটা খারী রল ম যন্ত 2 0 15 কাটা খারী ব্রীজ কাটা খারী রল ং ানচ ০20০15 

াকা যাস্তা া ভািায তরা দত নদযাদখয ম যন্ত 2 0 16 া ভািায তরা নদযা রঘয ানচ ০20০16 

াকা যাস্তা নওাড়া ভননযাভনৄয ড়ক 3 1988 38 নফদ্যযৎ এয ফানড় ব্রীদজয ভাথা ানচ ০31988০38 

াকা যাস্তা সুিরীয যাস্তা 3 2003 39 ডাকুনযয়া সুিরীয রভাড় ানচ ০32003০39 

াকা যাস্তা ভননযাভনৄয ফাজায দত নুযফাগ ফাজায ম যন্ত 4 0 61 ভননযাভনৄয ফাজায নুযফাগ ফাজায ানচ ০40০61 

াকা যাস্তা জাভতরা দত র্ভরফানড়য়া 6 2010 105 জাভতরা ফুরফানড়য়া ানচ ০62010০105 

াকা যাস্তা ভননযাভনৄয দত নওয়াাড়া ম যন্ত 6 0 106 ভননযাভনৄয নওয়াাড়া ানচ ০60০106 

াকা যাস্তা াভজাভতরা দত ধভ যতরা ম যন্ত 7 2010 123 াভজাভতরা ধভ যতরা ানচ ০72010০123 

াকা যাস্তা ফাাদ্যয যকাযী প্রাথনভক নফদ্যারয় দত ফুরফানড়য়া 7 0 124 
ফাাদ্যয যকাযী প্রাথনভক 

নফদ্যারয় 
র্ভররফানড়য়া ানচ ০70০124 

াকা যাস্তা ভনযযাভনৄয মুযগীাটা রভাড় দত ফাাদ্যয ব্রীজ 7 0 125 ভনযযাভনৄয মুযগীাটা রভাড় ফাাদ্যয ব্রীজ ানচ ০70০125 

াকা যাস্তা ভননযাভনৄয দত নওয়াাড়া রভআন রযাড 8 1996 142 গ্রগনত নভনত কনভঈননটি নক্লননক ানচ ০81996০142 

াকা যাস্তা ভধুনৄয ফাজায দত ধভ যতরা রযাড 8 2010 143 ধভ যতরা রভাড়   ( র্ভরফানড়য়া ) অভজাভতরা রভাড় ানচ ০82010০143 

াকা যাস্তা ফাাদ্যযনৄয রযাড 8 2010 144 র্ভরফানড়য়া রগানফিয ফানড় ভদনানজত নফশ্বা এয রঘয ানচ ০82010০144 

াকা যাস্তা ভননযামুনৄয বয়নগয যাস্তা 9 1996 162 ানজয াট ফাজায নত্যন ফাজায ব্রীজ ানচ ০91996০162 

াকা যাস্তা ডাকুনযয়া রযাড 9 2005 163 নত্যন ফাজায ব্রীজ প্রনৈদয ফানড় ানচ ০92005০163 

াকা যাস্তা গ্রাদভয নবতয যাস্তা 9 2008 164 ানজয াট ফাজায নত্যন ফাজায ব্রীজ ানচ ০92008০164 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ব্রীজ / কারবাট য ও ন্যান্য 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওয়াড য ক্রয় / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

ব্রীজ শ্রীনৄয রভাজাভ ফানড় দত নুরুর রভাোয ফানড়য ভাঝাভানঝ ১ টি ব্রীজ 1 0 4 ব্রীজ ০10০4 

ব্রীজ মুদক্তশ্বযী কাটাখারী ব্রীজ 2 2009 17 ব্রীজ ০22009০17 

কারবাট য ৩ নং ওয়াদড য ৩ টি কারবাট য অদছ 3 0 33 কাবা ০30০33 

কারবাট য ৩ নং ওয়াদড য ৩৫ টি াআ কারবাট য অদছ 3 0 34 কাবা ০30০34 

ব্রীজ নাওয়াাড়া দত ভননযাভনৄয রযাদড ১ টি ব্রীজ অদছ 3 0 40 ব্রীজ ০30০40 

ব্রীজ চুযাফানরয খাদরয ঈয ৩ টি কারবাট য অদছ 3 0 41 ব্রীজ ০30০41 

ব্রীজ ডাকুনযয়া ড়দক ১ টি ব্রীজ অদছ 3 0 42 ব্রীজ ০30০42 

কারবাট য ভদযয ফানড়য াভদন দত রফদরখার ভাঝাভানঝ ১ টি কারবাট য 4 2012 57 কাবা ০42012০57 

কারবাট য দনফয ফানড়য াদ কারবাট য 4 0 58 কাবা ০40০58 



  

াতা-23 : 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 ক্রনভক নাক্তকযণ  ংখ্যা 

কারবাট য যনপদকয ফানড়য াদ, কারবাট য  (রভআন রযাড দত ) 4 0 59 কাবা ০40০59 

কারবাট য নিভাড়ায় ১ টি কারবাট য 5 0 72 কাবা ০50০72 

কারবাট য াযাগ্রাদভ প্রায় ৪০ টি াআ কারবাট য অদছ 5 0 73 কাবা ০50০73 

ব্রীজ ভননযাভনৄয দত নওয়াাযা ড়দক ৫ টি ব্রীজ অদছ 5 0 76 ব্রীজ ০50০76 

ব্রীজ াভািতারা রযাদড ২ টি ব্রীজ অদছ 5 0 77 ব্রীজ ০50০77 

কারবাট য াঁচকাটিয়া ভাননক ভন্ডর এয ফানড়য াদশ্বয ১ টি কারবাট য 8 2012 134 কাবা ০82012০134 

কারবাট য াঁচকাটিয়া নদযন ভন্ডর এয ফানড়য াদশ্বয ১ টি কারবাট য 8 2012 135 কাবা ০82012০135 

কারবাট য াঁচকাটিয়া রখয নফশ্বা এয ফানড়য াদশ্বয ১ টি কারবাট য 8 2012 136 কাবা ০82012০136 

কারবাট য াঁচকাটিয়া যনফন ভন্ডদরয এয ফানড়য াদশ্বয ১ টি কারবাট য 8 2012 137 কাবা ০82012০137 

কারবাট য াঁচকাটিয়া ঠাকুযদা নফশ্বা এয ফানড়য াদশ্বয ১ টি কারবাট য 8 2012 138 কাবা ০82012০138 

কারবাট য াঁচকাটিয়া তা নফশ্বা এয ফানড়য াদশ্বয ১ টি কারবাট য 8 2012 139 কাবা ০82012০139 

ব্রীজ ধাকািা ব্রীজ 8 1970 147 ব্রীজ ০81970০147 

ব্রীজ ধভ যতরা ব্রীজ 8 1971 148 ব্রীজ ০81971০148 

ব্রীজ ফায়যা খার ব্রীজ 8 1974 149 ব্রীজ ০81974০149 

ব্রীজ র্ভরফানড়য়া ব্রীজ 8 2008 150 ব্রীজ ০82008০150 

কারবাট য গ্রাদভয নবতয যাস্তায় ৫ টি কারবাট য অদছ 9 0 158 কাবা ০90০158 

কারবাট য ৯ নং ওয়াদড য ২০ টি াআ কারবাট য অদছ 9 0 159 কাবা ০90০159 

ব্রীজ গ্রাদভয নবতয যাস্তায় ১ টি ব্রীজ অদছ 9 0 165 ব্রীজ ০90০165 

ব্রীজ বয়নগয রযাদড ২ টি ব্রীজ অদছ 9 0 166 ব্রীজ ০90০166 

 

 

 

 

 



  

াতা-24 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

ধ্যায়-২ : ম্পদ রযনজষ্টায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-25 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: বফন 

ক্রনভক 

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 চান্দুয়া ইদগা াকা 1 0   স্থানীয় জনগণ 1998 50000       

2 শ্রীনৄয অনজজুয দ যাযফানড় কফযস্থান 1 0   ব্যনক্তগত           

3 গফুয ভাষ্টায ফানড় কফযস্থান 1 0   ব্যনক্তগত           

4 ১ নং ওয়াদড য ৩০০ টি নযফাদযয প্রায় ফ ফানড়দত ানযফানযক কফযস্থান 

অদছ 

1 0               

5 চান্দুয়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 1 1965   এর নজ আ নড 2000         

6 শ্রীনৄয যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 1 1970   এর নজ আ নড           

7 ভ্রভযদা যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 1 2005   স্থানীয় জনগণ এফং 

এর নজ আ নড 

          

8 শ্রীনৄয কানভর ভাদ্রাা। টিনদড ১ টি, রুভ ৭ টি 1 1992   স্থানীয় জনগণ           

9 চান্দুয়া াদপনজয়া খানা। টিনদড ১ টি, রুভ ৩ টি 1 1997 40000 স্থানীয় জনগণ           

10 চান্দুয়া কারী ভনিয। টিনদড 1 1971 200000 স্থানীয় জনগণ 2005 200000 স্থানীয় জনগণ     

11 শ্রীনৄয কারী ভনিয 1 2005 150000 স্থানীয় জনগণ           

12 চান্দুয়া নিভ াড়া জাদভ ভনজদ। নফনল্ডং টিদনয ছাঈনী 1 1998 200000 স্থানীয় জনগণ 2007         

13 চন্দুয়া দনক্ষনাড়া জাদভ ভনজদ। নফনল্ডং টিদনয ছাঈনী 1 1998 150000 স্থানীয় জনগণ           

14 চান্দুয়া নফ য াড়া জাদভ ভনজদ 1 1960 700000 স্থানীয় জনগণ           

15 শ্রীনৄয নিভ াড়া জাদভ ভনজদ 1 0   স্থানীয় জনগণ           

16 শ্রীনৄয দনক্ষণ াড়া জাদভ ভনজদ 1 1998   স্থানীয় জনগণ 2011 600000 কুদয়ত ংস্থা      

17 ভ্রভযদা নফ য াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 1 1965   স্থানীয় জনগণ           

18 ভ্রভযদা নিভ াড়া জাদভ ভনজদ। টিনদড 1 2003   স্থানীয় জনগণ           

19 কাটাখারী ইদগা ভয়দান 2 0 ৭ টন চার আঈ ন এফং এভন           

20 কাটাখারী অভজাদদয ফানড় কফযস্থান 2 0               

21 পারুদকয ফানড়য াভদন কফযস্থান 2 0               

22 কাটাখারী নিভ াড়া ভনজদ ংরগ্ন কফযস্থান 2 0               

23 কাটাখারী ভধ্যাড়া ভনজদ ংরগ্ন কফযস্থান 2 0               

24 কাটাখারী স্কুর ংরগ্ন রাষ্ট নপ 2 2010               

25 কাটাখারী যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 2 1937     ২০১৩ 5625138 প্রাথনভক নক্ষা 

নধদিয 

    

26 রক এআচ এ ভাধ্যনভক নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি, টিদনয ছাঈনী ১ টি 2 1994 ৩৫০০০০ স্থানীয় জনগণ ২০১১/২০১২ 900000 স্থানীয় জনগণ এফং 

যকায 

    

27 কাটাখারী রপাড়কাননয়া ভাদ্রাা। অধাাকা টিদনয ছাঈনী 2 0               

28 কাটাখারী নফ যাড়া ভনরা ভক্তফ। অধাাকা টিদনয ছাঈনী, রুভ ১ টি 2 2012 ২ টন চার আঈ ন            

29 াজযা নফর যাধা কৃষ্ণ ভনিয। টিদনয ছাঈনী 2 0 30000 এভন এফং টিনৄ 

সুরতান 

          

30 নরদখানা নযভনিয 2 2010 ৬ টন চার আঈ ন, ঈদজরা 

এফং এভ ন  

          

31 া ভািায তরা ফানন্ত ভনিয 2 2008 ৪ টন চার আঈ ন            

32 মুদক্তযশ্বযী নদীয াদ াজয়ানযন যাধা কৃষ্ণ ভনিয 2 2013   আঈ ন            



  

াতা-26 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভক 

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ 

প্রানিয ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

33 ঋনলাড়া যাধা কৃষ্ণ ভনিয। অধাাকা টিদনয ছাঈনী 2 2005   আঈ ন            

34 কাটাখারী নফ যাড়া জাদভ ভনজদ 2 1953 ২ টন চার স্থানীয় জনগণ এফং 

আঈ ন  

2013 ৭ টন চার এভন এফং আঈ ন     

35 কাটাখারী নফ যাড়া জাদভ ভনজদ 2 0   স্থানীয় জনগণ এফং 

এভন  

2005         

36 কাটাখারী ভধ্যাড়া জাদভ ভনজদ 2 2009   স্থানীয় জনগণ এফং 

এভন  

          

37 অঠাদযা ানকয়া ইদগা 3 0   আঈ ন  2013 ১ টন চার  আঈ ন     

38 নযদাকাঠি প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি 3 1972   এর নজ আ নড           

39 নফ ভনিয 3 0   আঈ ন            

40 জগধাত্রী ভনিয 3 0   আঈ ন            

41 নযতরা ভনিয 3 0   আঈ ন  2013 ১ টন চার আঈ ন     

42 যাঁধা রগানফি ভনিয 3 1980   আঈ ন  2013 ১ টন চার  আঈ ন     

43 কারী ভনিয 3 0   আঈ ন  2012 ১ টন চার  আঈ ন     

44 নযদাকাটি কারী ভনিয 3 0   আঈ ন            

45 যাঁধা রগানফি ভনিয 3 0   আঈ ন            

46 অঠাদযা ানকয়া জাদভ ভনজদ 3 0   আঈ ন  2013 ১ টন চার  আঈ ন     

47 ভনদনা ভনজদ 3 2010               

48 ভকাঠি ইদগা 4 0               

49 ৪ নং ওয়াদড য ৫০০ টি নযফাদযয ফায ানযফানযক কফযস্থান অদছ 4 0               

50 কাজীয গ্রাভ যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 4 1987   যকায 1996 624000 যকায     

51 ভকাঠি যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয় 4 0   যকায           

52 ভকাঠি ভাধ্যনভক নফদ্যারয়। অধা াকা টিনদড 4 0               

53 গাছতরা যকায ফানড় কারী ভনিয। কাঁচাঘয 4 0 10000 স্থানীয় জনগণ           

54 গাছতরা নফশ্বা ফানড় কারী ভনিয। রভদঝ াকা 4 1975 5000 স্থানীয় জনগণ 1980 ৫০০০       

55 দাাড়া ভনিয। কাঁচা 4 2011 15000 স্থানীয় জনগণ এফং 

এভন  

          

56 ভকাঠি ভনিয। টিনদড 4 1975 5000 স্থানীয় জনগণ           

57 ভকাঠি জাদভ ভনজদ 4 0   স্থানীয় জনগণ           

58 কাজীয গ্রাভ জাদভ ভনজদ 4 0   স্থানীয় জনগণ           

59 ভিযনয নডনগ্র কদরজ 5 1983   এর নজ আ নড           

60 কুভায রভা প্রাথনভক নফদ্যারয় 5 1973   এর নজ আ নড 2013   আঈ ন     

61 াচফানড়য়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ২ টি 5 1941   এর নজ আ নড 2013 3400000  এর নজ আ নড      

62 কাদজযগ্রাভ াচফানড়য়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয় 5 1982   এর নজ আ নড           

63 াঁচফানড়য়া ভাধ্যনভক নফদ্যারয়। বফন ৪ টি। ২ তরা বফন ১ টি,১ তরা 

বফন ৩ টি 

5 1946   এর নজ আ নড           

64 যাধা কৃষ্ণ ভনিয 5 1970   যকায 2012 ১ টন চার   ঈদজরা      

65 জগনাথ ধাভ ভনিয 5 1960   যকায           

66 যা ভনিয 5 1980   আঈ ন  2013 ১ টন চার  আঈ ন     



  

াতা-27 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভক 

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 

67 ভাননক তরা ভনিয 5 1982   আঈ ন  2013 ১ টন চার  আঈ ন     

68 কারী ভনিয 5 2007   যকায           

69 কুভাযদভা ভনিয 5 0               

70 াচফানড়য়া শ্মান 5 0   যকায 2012 ১ টন চার  আঈ ন     

71 নযদাকাঠি আঈননয়ন র্ভনভ নপ। বফন ১ টি, রুভ ১ টি 6 0   যকায           

72 অভজাভতরা ইদগা ভাঠ 6 1945   স্থানীয় জনগণ           

73 রাগরাডাঙ্গা ইদগা ভয়দান 6 1948   স্থানীয় জনগণ 2013   এভন     

74 ৬ নং ওয়াদড য ৮০০ টি নযফাদযয ফায ানযফানযক কফযস্থান অদছ 6 0               

75 রাগরা ডাঙা যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ টি, রুভ ৫ টি 6 1937   এর নজ আ নড ২০০৯/২০১০         

76 নফ য রাগরা ডাঙা যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 6 0   এর নজ আ নড           

77 ঈিয ফাাদ্যযনৄয যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 2001   এর নজ আ নড           

78 নিভ রাগরা ডাঙা যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 0   এর নজ আ নড           

79 রাগরডাঙ্গা ফাজায 6 1972   স্থানীয় জনগণ           

80 এআচ রক রক ভাধ্যনভক নফদ্যারয়। টিনদড, রুভ ১০ টি 6 1967               

81 রাগরাডাঙা দারু সুন্না ভাদ্রাা। টিনদড ১ টি 6 2001   স্থানীয় জনগণ           

82 রাগরাডাঙা ভনরা কওভী ভাদ্রাা। টিনদড ১ টি 6 2008   স্থানীয় জনগণ           

83 রাগরাডাঙা কওভী ভাদ্রাা। টিনদড ১ টি 6 1998   স্থানীয় জনগণ           

84 াাাড়া কারী ভনিয। টিনদড 6 1996   স্থানীয় জনগণ           

85 দাাড়া াফ যজনীন দূগ যা ভনিয। টিনদড 6 2007   স্থানীয় জনগণ           

86 দাাড়া কারী ভনিয। টিনদড 6 2000   স্থানীয় জনগণ           

87 শ্রী শ্রী যাধা ভনিয। টিনদড 6 1975               

88 রাগরডাঙ্গা ফড় জাদভ ভনজদ 6 1942   স্থানীয় জনগণ           

89 রাগরডাঙ্গা ফাজায জাদভ ভনজদ 6 1972   স্থানীয় জনগণ এফং 

যকায 

2012 ২ টন চার এভন এফং আঈ ন     

90 রাগরডাঙ্গা াভজাভ জাদভ ভনজদ 6 1975   স্থানীয় জনগণ 2012         

91 ভধুনৄয ফাজায রাষ্ট নপ 7 0               

92 ফাাদ্যযনৄয কনভঈননটি রন্টায। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 7 0               

93 ভধুনৄয যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 7 1965 ৫০০০০ স্থানীয় জনগণ এফং 

যকায  

১৯৯২/১৯৯৩ 60000 নক্ষা প্রদকৌর 

নধদিয  

    

94 ঈিয ফাাদ্যয যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 7 1988               

95 ফাাদ্যয যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 7 1928     2000   এর নজ আ নড     

96 নিভ াড়া ফাাদ্যযনৄয যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ 

টি 

7 1928     2000   এর নজ আ নড     

97 ভধুনৄয ফাজায 7 0               

98 ভধুনৄয ফাাদ্যযনৄয ভাধ্যনভক নফদ্যারয় 7 1967   নক্ষা প্রদকৌরী 

নধদিয 

২০১২/২০১৩ 6800000 নক্ষা প্রদকৌর 

নধদিয  

    

99 ফাাদ্যযনৄয ভাধ্যনভক নফদ্যারয় 7 0               

100 ভধুনৄয কারী ভনিয। নফনল্ডং টিদনয ছাঈনী 7 2008         ধভ য ভন্ত্রানারয়     

101 ভধুনৄয দূগ যা ভনিয। নফনল্ডং টিদনয ছাঈনী 7 0               



  

াতা-28 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভক 

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 

102 ফাাদ্যযনৄয ঈিয াড়া কানিযক ভনিয। টিদনয ছাঈনী 7 0               

103 ফাাদ্যযনৄয দূগ যা ভনিয। টিদনয ছাঈনী 7 1997               

104 ফাাদ্যযনৄয ফান্তী ভনিয। টিদনয ছাঈনী 7 0     2003         

105 ঋনলাড়া কারী ভনিয। টিদনয ছাঈনী 7 0               

106 ফাাদ্যয অশ্রভ 7 0               

107 ভধুনৄয ঈিযাড়া জাদভ ভনজদ। নফনল্ডং টিদনয ছাঈনী 7 0               

108 ভধুনৄয দনক্ষনাড়া াদেখানা ভনজদ। নফনল্ডং টিদনয ছাঈনী 7 0               

109 ফাাদ্যনৄয দনক্ষনাড়া াদেখানা ভনজদ। নফনল্ডং টিদনয ছাঈনী 7 0               

110 ভধুনৄয শ্মান ঘাট 7 0               

111 ফাাদ্যযনৄয শ্মান ঘাট 7 0               

112 াচকাটিয়া ানজয াট াংস্কৃনত নযলদ 8 0   এনডনফ           

113 াচকাটিয়া ানজয াট ফাজায ঈ নযলদ 8 1998   এনডনফ           

114 াচকাটিয়া ানজয াট ফাজায রাষ্ট নপ 8 1964   যকায           

115 াচকাটিয়া ানজয াট ররবুগানত কনভঈননটি নক্লননক 8 1998   এর নজ আ নড           

116 ানজয াট ( াচকাটিয়া ) যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৪ 

টি 

8 1989   এর নজ আ নড 2000   এর নজ আ নড     

117 াচকাটিয়া খনযযডাঙ্গা াড়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। ২ তরা বফন ১ 

টি, রুভ ৪ টি 

8 1949   যকায           

118 ভটাড়া প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ৩ টি 8 1990   এর নজ আ নড 2013   এর নজ আ নড     

119 াচকাটিয়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয় 8 1998   এর নজ আ নড 2012 3700000 এর নজ আ নড     

120 র্ভর ফানড়য়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি, রুভ ২ টি 8 1973   এর নজ আ নড           

121 াচকাটিয়া দনক্ষনাড়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ২ টি, রুভ ৬ টি 8 1998   এর নজ আ নড 2012 3300500 এর নজ আ নড     

122 াচকাটিয়া ভাধ্যনভক নফদ্যারয়। বফন ৩ টি, রুভ ১০ টি 8 1975   স্থানীয় জনগণ           

123 াচকাটিয়া ভাধ্যনভক ফানরকা নফদ্যারয়। বফন ৩ টি, রুভ ৯ টি 8 1949   এর নজ আ নড           

124 াচকাটিয়া যাধা রগানফি রফাশ্রভ 8 1977   স্থানীয় জনগণ 2010 50000 স্থানীয় জনগণ     

125 াচকাটিয়া নফদফক অনি রফাশ্রভ 8 1997   স্থানীয় জনগণ 2010 30000 স্থানীয় জনগণ     

126 াচকাটিয়া াফ যজনীন নয ভনিয 8 2011   স্থানীয় জনগণ           

127 াচকাটিয়া ায খনড়যডাঙ্গা নযতরা নফ ভনিয 8 1978   স্থানীয় জনগণ           

128 াচকাটিয়া ানজয াট ভাশ্মান নফ ভনিয 8 1970   স্থানীয় জনগণ           

129 াচকাটিয়া খনড়য ডাঙ্গাাড়া নফ ভনিয 8 1979   স্থানীয় জনগণ           

130 াচকাটিয়া খনড়য ডাঙ্গাাড়া ভা নতরা ভনিয 8 1970   স্থানীয় জনগণ 2012 20000  আঈ ন      

131 াচকাটিয়া রভাআগানছ াড়া ভনিয 8 1973   স্থানীয় জনগণ 2011 16000  আঈ ন      

132 াচকাটিয়া নফশ্বা াড়া কারী ভনিয 8 1975   স্থানীয় জনগণ 2008 20000  আঈ ন      

133 াচকাটিয়া নফশ্বা াড়া নফ ভনিয 8 1972   স্থানীয় জনগণ 2011 30000  আঈ ন      

134 াচকাটিয়া নর াড়া কারী ভনিয 8 1971   স্থানীয় জনগণ 2010 16000  আঈ ন      

135 াচকাটিয়া ফকন াড়া কারী ভনিয 8 1974   স্থানীয় জনগণ 2003 20000  আঈ ন      

136 াচকাটিয়া ফড় নবটা াড়া নফ ভনিয 8 1973   স্থানীয় জনগণ           

137 াচকাটিয়া ভনেক াড়া কানতযক ভনিয 8 1975   স্থানীয় জনগণ           

138 র্ভরফানড়য়া ভাশ্মান নফ ভনিয 8 1972   স্থানীয় জনগণ           



  

াতা-29 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভক 

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 

139 র্ভরফানড়য়া কৃষ্ণ ভনিয 8 1980   স্থানীয় জনগণ           

140 র্ভরফানড়য়া নফ ভনিয 8 1983   স্থানীয় জনগণ           

141 াচকাটিয়া রভআ গানছাড়া ভনা ভনিয 8 1985   স্থানীয় জনগণ           

142 াচকাটিয়া ানজয াট কারী ভনিয 8 1981   স্থানীয় জনগণ 2010 16000  আঈ ন      

143 াচকাটিয়া ানজয াট দূগ যা ভনিয 8 1968   স্থানীয় জনগণ           

144 াচকাটিয়া ধভ যতরা গ্রন্থাগায 8 2006   ব্যনক্তগত           

145 াচকাটিয়া ানজয াট ভাশ্মান 8 1937   স্থানীয় জনগণ           

146 র্ভরফানড়য়া ভাশ্মান 8 1935   স্থানীয় জনগণ           

147 কুচনরয়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি 9 1985   এর নজ আ নড           

148 নদগঙ্গা, কুচনরয়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি 9 1934   এর নজ আ নড           

149 রনবুগানত যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয়। বফন ১ টি 9 1970   এর নজ আ নড           

150 নদগঙ্গা কুচনরয়া ভাধ্যনভক নফদ্যারয় 9 1968   পযাননরটিজ 

নডাট যদভন্ট 

2012 ৩ টন চার  টি অয     

151 রনবুগানত ভাধ্যনভক নফদ্যারয়। বফন ২ টি 9 1998   স্থানীয় জনগণ 2012 ৪ টন চার  টি অয     

152 রনবুগাতী ফাযনী ভনিয 9 1999   আঈ ন  2012 ১ টন চার  টি অয     

153 রনবুগাতী যাধা রগানফি ভনিয 9 0   ঈদজরা 2012 ১৫ টন চার কানফখা     

154 রছাটকুচনরয়া দ্যগ যা ভনিয। ফাদয রফড়া 9 0   স্থানীয় জনগণ           

155 রছাটকুচনরয়া কারীভনিয 9 0   আঈ ন  2012 ১ টন চার  টি অয     

156 কুচনরয়া নফ ভনিয 9 1951   ঈদজরা 2011 ৪ টন চার  টি অয     

157 কুচনরয়া ভাশ্মান 9 1801   আঈ ন  2012 ১ টন চার  টি অয     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-30 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: অফাফত্র 

ক্রনভক 

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               

2 ষ্টীদরয অরভাযী 0 0               

3 কাদঠয অরভাযী 0 0               

4 কাদঠয অরভাযী 0 0               

5 কযাদভযা নডনজটার SAMSUNG ES-75-SX 0 0               

6 কযাদভযা CANNON A2200 0 2012               

7 কনম্পঈটায কী রফাড য নফজয় RX-586 0 0               

8 কনম্পঈটায কী রফাড য MEDIA JK-730 0 0               

9 কনম্পঈটায ভাঈ A4-TECH MODEL NO OP-6200 0 0               

10 কনম্পঈটায ভাঈ A4-TECH MODEL NO OP-6201 0 0               

11 কনম্পঈটায ভাঈ A4-TECH MODEL NO OP-6202 0 0               

12 ল্যাট DELL VASTRO 0 2012               

13 ল্যাট DELL VASTRO 0 0               

14 ল্যাট DELL VASTRO 0 0               

15 ল্যাট HP- 1014  0 2012               

16 ল্যাট HP Propook- 4420S জন্ ও মৃত্যয ননফন্ধন 0 0               

17 ভদডভ 0 2012               

18 ভদডভ 0 2012               

19 ভদডভ 0 2012               

20 াতরনফীন কাদঠয রচয়ায 0 0               

21 াতরনফীন কাদঠয রচয়ায 0 0               

22 াতরনফীন কাদঠয রচয়ায 0 0               

23 াতরনফীন কাদঠয রচয়ায 0 0               

24 াতরনফীন কাদঠয রচয়ায 0 0               

25 াতরনফীন কাদঠয রচয়ায 0 0               

26 াতরনফীন কাদঠয রচয়ায 0 0               

27 াতরওয়ারা কাদঠয রচয়ায 0 0               

28 ষ্টীদরয ও গনদয রচয়ায 0 0               

29 ষ্টীদরয ও গনদয রচয়ায 0 0               

30 ষ্টীদরয ও গনদয রচয়ায 0 0               

31 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           

32 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           

33 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           

34 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           

35 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           

36 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           

37 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           

38 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           



  

াতা-31 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভক 

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওয়াড য 

ক্রয়/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন ব্যনয়ত 

দথ যয ঈৎ 

যফতী যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

39 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           

40 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           

41 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           

42 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           

43 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           

44 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           

45 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           

46 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           

47 াতরওয়ারা প্লানস্টদকয রচয়ায 0 2013 1059 এর নজ এ ন           

48 রচয়ায  নযবরনফং 0 2013 11545 এর নজ এ ন           

49 রচয়ায  নযবরনফং 0 2013 11545 এর নজ এ ন           

50 ৫ নং নযদাকাটি আঈননয়ন নযলদ নপ এরাকায জনভয নযভান ৩২ 

তাং 

0 0   নুদায প্রাি           

51 রটনফর (ফড়) কাদঠয 0 0               

52 রটনফর (ফড়) কাদঠয 0 0               

53 রটনফর (ফড়) কাদঠয 0 0               

54 রটনফর (রছাট) কাদঠয 0 0               

55 রটনফর (রছাট) কাদঠয 0 0               

56 রটনফর (রছাট) কাদঠয 0 0               

57 রটনফর (রছাট) কাদঠয 0 0               

58 নপ্রন্টায. EPSION T-13 0 0               

59 নপ্রন্টায HP- D-1660 0 0               

60 নপ্রন্টায SAMSUNG  ML-1666  0 0               

61 নপ্রন্টায SAMSUNG  ML-2165  0 2013 11500 এর নজ এ ন           

62 ভানল্টনভনডয়া প্রদজক্টয 0 0               

63 প্রদজক্টয স্ক্রীন 0 0               

64 ননরংপযান 0 0               

65 ননরংপযান 0 0               

66 ননরংপযান 0 0               

67 ননরংপযান 0 0               

68 ননরংপযান 0 0               

69 ননরংপযান 0 0               

70 রটনফর পযান 0 0               

71 পদটাকনয়ায TOSIBA E-STUDIO-18 0 2013 12500

0 

এর নজ এ ন           

72 ৫ নং নযদাকাটি আঈননয়ন নযলদ  0 0               

73 এজরা কাদঠয 0 0               

74 রাদকচ ( রিভ কাদঠয ও কাঁচ ) 0 2013 7400 আঈ ন           

 



  

াতা-32 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ :  নরকূ 

ক্রনভক 

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 চান্দুয়া অদভদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2013   আঈ ন   10000       

2 চান্দুয়া আঈসুদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2013   আঈ ন   10000       

3 চান্দুয়া আভযাদনয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 1 2012   আঈ ন   500       

4 চান্দুয়া খাদয়দফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012   আঈ ন   10000       

5 চান্দুয়া যীদ দ যাদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 1 2012   আঈ ন   500       

6 চান্দুয়া ানকদভয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012   আঈ ন   10000       

7 ভ্রভযদা অনজদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012   আঈ ন   10000       

8 ভ্রভযদা ফাবুয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012   আঈ ন   80000       

9 শ্রীনৄয কানরদা ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012   আঈ ন   10000       

10 শ্রীনৄয শুকুদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 1 2013   আঈ ন   10000       

11 ২ নং ওয়াদড য ৬০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 2 0               

12 ২ নং ওয়াদড য প্রায় ৫০০ টি গবীয নরকূ নরকূ অদছ 2 0               

13 কাটাখারী আকযাভ অরীয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012   আঈ ন           

14 কাটাখারী ওভয পারুদকয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012   আঈ ন           

15 কাটাখারী কানাআ ভন্ডদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013   আঈ ন           

16 কাটাখারী কাভাদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012   আঈ ন           

17 কাটাখারী খাজা নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2005   ব্যনক্তগত   ৪০০০০       

18 কাটাখারী জাভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012   আঈ ন           

19 কাটাখারী পারুদকয রদাকাদনয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 2 2013   আঈ ন           

20 কাটাখারী ভনজদদয ফানড়য াভদন ১ টি গবীয নরকূ 2 2012   ব্যনক্তগত   ৪০০০০       

21 কাটাখারী ভনরা ভক্তদফ ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2012   আঈ ন           

22 কাটাখারী যনফঈদরয রদাকাদনয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 2 2013   আঈ ন           

23 কাটাখারী ানফফ এয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 2 2013   আঈ ন           

24 নরদখারা ভারুদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013   আঈ ন           

25 াজযানখর ঋনলাড়া ভাদদদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2012   আঈ ন           

26 াজযানখর যাধাকৃষ্ণ ভনিদযয াভদন ১ টি গবীয নরকূ 2 2005   ব্যনক্তগত   ৪০০০০       

27 ৩ নং ওয়াদড য প্রায় ৩০০ টি গবীয নরকূ অদছ 3 0   আঈ ন, নফনবন্ন 

ংস্থা, ব্যনক্তগত 

          

28 নযদাকাঠি ফাদা গাজী ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2013   আঈ ন           

29 নযদাকাঠি অতাঈদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 3 2012   আঈ ন           

30 নযদাকাঠি অরতাদপয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012   আঈ ন           

31 নযদাকাঠি ঈা যানী াদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012   আঈ ন           

32 নযদাকাঠি দাাড়া ভনিদয ১ টি গবীয নরকূ 3 2012   আঈ ন           

33 নযদাকাঠি নানছভায ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012   আঈ ন           

34 নযদাকাঠি রপারী রদফনাদতয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012   আঈ ন           

35 নযদাকাঠি শুর্ভতদাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012   আঈ ন           

36 নযদাকাঠি ানকদভয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 3 2012   আঈ ন           

37 ৪ নং ওয়াদড য ২০০ টি গবীয নরকূ অদছ 4 0               



  

াতা-33 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভক 

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 ৪ নং ওয়াদড য ২৮০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 4 0               

39 কাজীয গ্রাভ জাদভ ভনজদ ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 4 2011   াআ াওয়া           

40 নাযায়দনয ফানড় ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 4 2002   আঈ ন           

41 নফশ্বা ফানড় কারী ভনিয ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 4 2011   আঈ ন           

42 ৫ নং ওয়াদড য ৩৫০ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0   আঈ ন, নফনবন্ন 

ংস্থা, ব্যনক্তগত 

          

43 ৫ নং ওয়াদড য ৫০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 5 0   আঈ ন, নফনবন্ন 

ংস্থা, ব্যনক্তগত 

          

44 কুভাযদভা নভত যাদয়য ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 5 2012   আঈ ন           

45 কুভাযদভা, যতন যাদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2012   আঈ ন           

46 াচফানড়য়া রগারক যাদয়য ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 5 2012   আঈ ন           

47 াচফানড়য়া, দখর যাদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2012   আঈ ন           

48 াচফানড়য়া, রুন নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2013   আঈ ন           

49 াচফানড়য়া, নযতা ভনেদকয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2013   আঈ ন           

50 াচফানড়য়া, যনফগরা যাদয়য ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 5 2013   আঈ ন           

51 আনদ্রদয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 6 2013   আঈ ন   10000       

52 ভান্নাদনয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 6 2013       10000       

53 রভাোাড়া জাদভ ভনজদদ ১ টি গবীয নরকূ 6 2004   াআ াওয়া           

54 ভনয়ায যভাদনয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2013   আঈ ন   10000       

55 যনফঈদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 6 2011   াআ াওয়া           

56 রনতদপয ফানড়য াদ ১ টি গবীয নরকূ 6 2013       10000       

57 রাগরাডাঙ্গা ফাজায ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 6 2010   এর নজ আ নড           

58 ফাাদ্যযনৄয নদকভন্ডদরয ফানড় ংরগ্ম ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 7 2013   আঈ ন           

59 ফাাদ্যযনৄয নফনয় দাদয ফানড় ংরগ্ন ১টি স্যাননটাযী ল্যানিন 7 2013   আঈ ন           

60 ফাাদ্যযনৄয, রগানফিয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 7 2012   াআ াওয়া           

61 ফাাদ্যযনৄয, নজদতন্দ্র ফানড় ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 7 2012   াআ াওয়া           

62 ফাাদ্যযনৄয, নফ যাড়া কভদর ফানড় ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 7 2012   াআ াওয়া           

63 ফাাদ্যযনৄয, যদভন্দ্র প্রাদদয ফানড় ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 7 2012   াআ াওয়া           

64 ভধুনৄয, নূয আরাভ ফানড়য ংরগ্ন ১ টি গবীয নরকূ 7 2012   াআ াওয়া           

65 াননা খাত্যদনয ফানড় ংরগ্ন ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 7 2013   আঈ ন           

66 াচকাটিয়া, ভনন ভনেক এয ফানড়য াদ ফনস্থত ১ টি গবীয নরকূ 8 2004   আঈ ন           

67 াচকাটিয়া,ভট াড়া যকাযী প্রাথনভক নফদ্যারয় এয াদ ১ টি গবীয 

নরকূ 

8 2013   এ নড নফ           

68 ৯ নং ওয়াদড য প্রায় ৩০০ টি গবীয নরকূ অদছ 9 0   আঈ ন, নফনবন্ন 

ংস্থা, ব্যনক্তগত 

          

69 ৯ নং ওয়াদড য প্রায় ৮০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 9 0   আঈ ন, নফনবন্ন 

ংস্থা, ব্যনক্তগত 

          

70 কুচনরয়া নজত ভনেকএয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2012   আঈ ন           

71 কুচনরয়া নভ নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2012   আঈ ন           



  

াতা-34 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভক 

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 

72 কুচনরয়া যনফন নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2013   আঈ ন           

73 নৈগঙ্গা, কংকন ভজুভদায ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন 9 2012   আঈ ন           

74 নৈগঙ্গা, ভাআদকদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2012   আঈ ন           

75 নৈগঙ্গা, ভাত রভাোয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2013   আঈ ন           

76 রনবুগানত, জয়দদদফয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2012   আঈ ন           

77 রনবুগানত, শুকুভায নফশ্বাদয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ 9 2013   আঈ ন           

 

 

 

আঈননয়ন নযলদর্ভক্ত ম্পদ :  যাস্তা 

ক্রনভক 

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 

এরনজআ

নড রকাড 

ভন্তব্য 

1 চান্দুয়া রভাড় দত ফজদর ফানড় 

রভাড় 

1 2011   ানন ঈন্নয়ন 

রফাড য 

চান্দুয়া রভাড়  ফজদর ফানড় রভাড়  ২ নকনভ             

2 যাজ্জাক চাতার দত নভজাদনয 

ছ'নভর ম যন্ত 

1 2006     যাজ্জাক চাতার  নভজাদনয ছ'নভর  ১ নকনভ             

3 চান্দুয়া রভাজাভ এয ফানড় দত 

নুরুর রভাোয ফানড় ম যন্ত 

1 0   রকয়ায চান্দুয়া রভাজাভ এয 

ফানড়  

নুরুর রভাোয ফানড়  ১ নকনভ             

4 শ্রীনৄয রভাজাভ ফানড় দত নুরুর 

রভাোয ফানড়য ভাঝাভানঝ ১ টি 

ব্রীজ 

1 0 200000 এর নজ আ নড                   

5 নুরুর রভাোয ফানড় দত শুকুয 

রভাড়র ফানড় 

1 0     নুরুর রভাোয ফানড় 

আদত 

শুকুয রভাড়র ফানড় ১ নকনভ             

6 শুকুয রভাড়র ফানড় দত সুকুভায 

দা ফানড় ম যন্ত 

1 0     শুকুয রভাড়র ফানড়  সুকুভায দা ফানড়  .৫ নকনভ             

7 চান্দুয়া ভনজদ দত শ্রীনৄয 

অনজজুয রভাোয ফানড় ম যন্ত 

1 0     চান্দুয়া ভনজদ  শ্রীনৄয অনজজুয 

রভাোয ফানড়  

.৫ নকনভ             

8 অনজজুয রভাোয ফানড় দত 

নফদরয রল 

1 0     অনজজুয রভাোয ফানড়  নফদরয রল  ২০০ ফুট             

9 নফদরয রল দত শ্রীনৄয ব্রীজ ম যন্ত 1 0     নফদরয রল  শ্রীনৄয ব্রীজ  ৩০০ ফুট             

10 শ্রীনৄয অনজজুয ফানড় দত 

রভাতাদরফ এয ফানড় 

1 0     শ্রীনৄয অনজজুয ফানড়  রভাতাদরফ এয 

ফানড়  

২০০ ফুট             

11 কাটাখারী ব্রীজ দত নচভদট 

রদাকান ম যন্ত 

2 2009   এনডনফ কাটাখারী ব্রীজ  নচভদট রদাকান  ৮০০ ফুট             

12 তাদরদয ফানড়য া দত নাঈনী 

ম যন্ত 

2 2010   এনডনফ তাদরদয ফানড়য া  নাঈনী  ৮০০ ফুট             



  

াতা-35 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভক 

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 

এরনজআ

নড রকাড 

ভন্তব্য 

13 রগারাভ যসূর ফানড় দত ভান্না 

ফানড় ম যন্ত 

2 2010   এনডনফ রগারাভ যসূর ফানড়  ভান্না ফানড়  ৬০০ ফুট             

14 পজলুয যাভান ফানড় দত 

কাটাখারী যকাযী প্রাথনভক 

নফদ্যারয় ম যন্ত 

2 2013   এর নজ এ ন পজলুয যাভান ফানড় কাটাখারী যকাযী 

প্রাথনভক নফদ্যারয়   

৩৮৩ ফুট             

15 কাটা খারী ব্রীজ দত কাটা খারী 

রল ম যন্ত 

2 0   এভন কাটা খারী ব্রীজ  কাটা খারী রল 

ং  

১ নকনভ             

16 া ভািায তরা দত নদযাদখয 

ম যন্ত 

2 0   এভন া ভািায তরা  নদযা রঘয  ৫০০ ফুট             

17 মুদক্তশ্বযী কাটাখারী ব্রীজ 2 2009 ১৩৮০৭৯০৮ এর নজ আ নড                   

18 পারুদকয রদাকান দত া ভািায 

তরা 

2 0     পারুদকয রদাকান  া ভািায তরা  ১৭৫০ ফুট             

19 ভনতাজ ফানড় দত পজলুয যভান 

ফানড় 

2 0     ভনতাজ ফানড়  পজলুয যভান 

ফানড়  

৪০০ ফুট             

20 অপছায ফানড় দত পজলুয ফানড় 

ম যন্ত 

2 0     অপছায ফানড়  পজলুয ফানড়  ৫৮২ ফুট             

21 রক্ষন ডাঃ ফানড় দত কাটাখারী 

প্রাথনভক নফদ্যারয় 

2 0     রক্ষন ডাঃ ফানড়  কাটাখারী প্রাথনভক 

নফদ্যারয়  

৫০০ ফুট             

22 ভনদতা ফানড় দত নযদ ফানড় 

ম যন্ত 

2 0     ভনদতা ফানড়  নযদ ফানড়  ৮০০ ফুট             

23 নযদ ফানড় দত কদভ তরা 

নত্রীভানা ম যন্ত 

2 0     নযদ ফানড়  কদভ তরা 

নত্রীভানা  

১ নকনভ             

24 দ্যরাদরয ফানড় াভদন া ভািায 

তরা 

2 0     দ্যরাদরয ফানড় াভদন া ভািায তরা  .৫ নকনভ             

25 ননযাদ ফানড় দত ফাচড়া ম যন্ত 2 0     ননযাদ ফানড়  ফাচড়া  ৮০০ ফুট             

26 ভান্নান ফানড় দত ভননয ফানড় ম যন্ত 2 0     ভান্নান ফানড়  ভননয ফানড়  ৬০০ ফুট             

27 াান ভাষ্টায ফানড় দত খড় ফন 

ম যন্ত 

2 0     াান ভাষ্টায ফানড়  খড় ফন  ৩০০ ফুট             

28 কাটাখারী রল ং দত 

নত্রীভানা ম যন্ত 

2 0     কাটাখারী রল ং  কদভতরা  

নত্রীভানা  

১৭০০ ফুট             

29 রগারাভ কাদদয ফানড় দত ডুমুভ 

নফর 

2 0     রগারাভ কাদদয ফানড়  ডুমুভ নফর ৮০০ ফুট             

30 অভজাদ ফানড় দত ররবু কুনড় 

ম যন্ত 

2 0     অভজাদ ফানড়  ররবু কুনড়  ৫০০ ফুট             

31 কাটা খারী ব্রীজ দত চাদযয ভাথা 

ম যন্ত 

2 0     কাটা খারী ব্রীজ  চাদযয ভাথা  ১৬০০ ফুট             

32 জীদক রদাকান দত ঋনলাড়া 

ম যন্ত 

2 0     জীদক রদাকান  ঋনলাড়া  ৮০০ ফুট             

33 ৩ নং ওয়াদড য ৩ টি কারবাট য অদছ 3 0                       



  

াতা-36 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভক 

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 

এরনজআ

নড রকাড 

ভন্তব্য 

34 ৩ নং ওয়াদড য ৩৫ টি াআ 

কারবাট য অদছ 

3 0                       

35 ফানয ডাঙায যাস্তা 3 2010   আঈ ন চাযাফটতরা  ভািায ডাক্তায  ১ নকনভ             

36 নযদাকাঠি রযাড 3 2010   আঈ ন ব্রীজ ভাথা  নচন্তু ভন্ডর ফানড় ১৮০০ ফুট             

37 অপাদযয যাস্তা 3 0   আঈ ন ফজদরয রভাড়  বয়নগয  ৬০০ ফুট             

38 নওাড়া ভননযাভনৄয ড়ক 3 1988   এর নজ আ নড নফদ্যযৎ এয ফানড়  ব্রীদজয ভাথা  ১ নকনভ             

39 সুিরীয যাস্তা 3 2003   এর নজ আ নড ডাকুনযয়া  সুিরীয রভাড়  ৩ নকনভ             

40 নাওয়াাড়া দত ভননযাভনৄয 

রযাদড ১ টি ব্রীজ অদছ 

3 0                       

41 চুযাফানরয খাদরয ঈয ৩ টি 

কারবাট য অদছ 

3 0                       

42 ডাকুনযয়া ড়দক ১ টি ব্রীজ অদছ 3 0                       

43 ফানয ডাঙায যাস্তা 3 0   আঈ ন রবভাতা  াধদনয ফানড়  ২ নকনভ             

44 ভাদঠয যাস্তা 3 0   আঈ ন ভাননক ারদায  ৫ নং ওয়াড য  ১৫০০ ফুট             

45 ফানয ডাঙায যাস্তা 3 0   আঈ ন কদভতরা রভাড়  ব্রীজ ভাথা  ১ নকনভ             

46 দা াড়ায যাস্তা 3 0   আঈ ন জটুদা ফানড়  ওয়াফদা ব্রীজ  ১৫০০ ফুট             

47 ক্ষনত্র াড়ায যাস্তা 3 0   আঈ ন নৄনাফ ফানড়  যেন ফানড়  ৫০০ ফুট             

48 ক্ষনত্র াড়ায যাস্তা 3 0   আঈ ন রগায ফানড়  দযানত ফানড়  ৫০০ ফুট             

49 নযদাকাঠি রযাড 3 0   আঈ ন ভািায যাআ  নজত এয ফানড়  ৫০০ ফুট             

50 নিভ াড়া যাস্তা 3 0   আঈ ন নরং ভাথা  কাওছায এয ফানড়  ১০০০ ফুট             

51 নিভ াড়া যাস্তা 3 0   আঈ ন নিভ াড়া যাস্তা  অভদজদদয ফানড়  ৫০০ ফুট             

52 অঠাদযা ানকয়া যাস্তা 3 0   আঈ ন ব্রীজ ভাথা  রনরদভয ফানড়  ৯০০ ফুট             

53 অপাদযয যাস্তা 3 0   আঈ ন নরং ভাথা  বয়নগয  ১৩০০ ফুট             

54 রভাোয যাস্তা 3 0   আঈ ন দরভান ফানড়  ৯ নং ওয়াড য  ৫০০ ফুট             

55 স্কুর যাস্তা 3 0   আঈ ন ব্রীজ ভাথা  ৯ নং ওয়াড য  ৫০০ ফুট             

56 পদয়জ গানজয যাস্তা 3 0         ১০০০ ফুট             

57 ভদযয ফানড়য াভদন দত 

রফদরখার ভাঝাভানঝ ১ টি কারবাট য 

4 2012 75000 নন ওদয়ষ্ট কষ্ট                   

58 দনফয ফানড়য াদ কারবাট য 4 0                       

59 যনপদকয ফানড়য াদ, কারবাট য  

(রভআন রযাড দত ) 

4 0                       

60 কুড়াাযা দত কাজীয গ্রাভ ম যন্ত 4 0     কুড়াাযা  কাজীয গ্রাভ  ৪০০ ফুট             

61 ভননযাভনৄয ফাজায দত নুযফাগ 

ফাজায ম যন্ত 

4 0     ভননযাভনৄয ফাজায  নুযফাগ ফাজায  ১.৮ নকনভ             

62 রাগরা ডাঙা ফাজায দত চান্দুয়া 

ভনজদ ম যন্ত 

4 0     রাগরা ডাঙা ফাজায  চান্দুয়া ভনজদ  ৩ নকনভ             

63 ননর ফানড় দত কাজীয গ্রাভ 

জাদভ ভনজদ 

4 0     ননর ফানড়  কাজীয গ্রাভ জাদভ 

ভনজদ রথদক 

১ নকনভ             



  

াতা-37 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভক 

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 

এরনজআ

নড রকাড 

ভন্তব্য 

64 ভদযয ফানড় দত তফীদযয ফানড় 

ম যন্ত 

4 0     ভদযয ফানড়  তফীদযয ফানড়  ১ নকনভ             

65 ভদযয ফানড় দত তফযাগী নৄকুয 

ম যন্ত 

4 0     ভদযয ফানড়  তফযাগী নৄকুয  ১.৫ নকনভ             

66 ভনপদজয ফানড় দত রফদর স্থান 

ম যন্ত 

4 0     ভনপদজয ফানড়  রফদর স্থান  ১ নকনভ             

67 রনছায ফানড় দত াাবুনদ্দন ফানড় 

ম যন্ত 

4 0     রনছায ফানড়  াাবুনদ্দন ফানড়  .৫ নকনভ             

68 রকভত ফানড় দত কাদদদযয 

ফানড় ম যন্ত 

4 0     রকভত ফানড়  কাদদদযয ফানড়  .৫ নকনভ             

69 ভকাঠি ভনজদ দত ভকাঠি 

প্রাথনভক নফদ্যারয় ম যন্ত 

4 0     ভকাঠি ভনজদ  ভকাঠি প্রাথনভক 

নফদ্যারয়  

১ নকনভ             

70 াআদ্যর ফানড় দত ননযাদ ফানড় 

ম যন্ত 

4 0     াআদ্যর ফানড় আদত ননযাদ ফানড়  .৫ নকনভ             

71 ভকাঠি ভনজদ দত গুদপয 

ফাজায ম যন্ত 

4 0     ভকাঠি ভনজদ  গুদপয ফাজায  .৫ নকনভ             

72 নিভাড়ায় ১ টি কারবাট য 5 0   আঈ ন                   

73 াযাগ্রাদভ প্রায় ৪০ টি াআ 

কারবাট য অদছ 

5 0                       

74 ভধ্যাড়া 5 2013   আঈ ন াভাদাযতরা রযাড  নফধাদনয ফানড়  ৩০০ ফুট             

75 দনক্ষন াড়ায যাস্তা 5 2013   আঈ ন াভাদাযতরা রযাড  ভাননক যায়  ১০০ ফুট             

76 ভননযাভনৄয দত নওয়াাযা 

ড়দক ৫ টি ব্রীজ অদছ 

5 0   এর নজ আ নড                   

77 াভািতারা রযাদড ২ টি ব্রীজ 

অদছ 

5 0   এর নজ আ নড                   

78 নওয়াাড়া ভননযাভনৄয ড়ক 5 1988   এর নজ আ নড সুরুদা এয ফানড় 

(৫৮৮০)  

নফদ্যযৎ এয ফানড় 

(৫৮৮২.৫)  

২.৫ নকনভ             

79 ভাদঠয যাস্তা 5 1995   আঈ ন াভাদাযতরা রযাড  ৩ নং ওয়াড য  ১ নকনভ             

80 াভাদায তরা যাস্তা 5 1996   এর নজ আ নড নওয়াাড়া ভননযাভনৄয 

রযাড  

২ নং ওয়াড য  ২ নকনভ             

81 শ্বাদনয যাস্তা 5 2000   আঈ ন নওয়াাড়া রযাড  রফনড়  ১০০০ ফুট             

82 াঁচকাটিয়ায যাস্তা 5 0   আঈ ন নওয়াাড়া রযাড ভাঠ  ২০০০ ফুট             

83 ভাদঠয যাস্তা 5 0   আঈ ন নওয়াাড়া রযাড ভাঠ  ২ নকনভ             

84 ভাদঠয যাস্তা 5 0   আঈ ন যাআচ নভর  ভাদঠয যাস্তা  ৭০০ ফুট             

85 ভাদঠয যাস্তা 5 0   আঈ ন রভআন রযাড  নফধান এয ফানড়  ৫০০ ফুট             

86 ভাদঠয যাস্তা 5 0   আঈ ন নফধান এয ফানড়  রভআন রযাড  ৫০০ ফুট             

87 ভাদঠয যাস্তা 5 0   আঈ ন নফধান এয ফানড়  রখাকন যায়  ৫০০ ফুট             

88 ভাদঠয যাস্তা 5 0   আঈ ন সুরুদা এয ফানড় 

(৫৮৮০)  

ভাঠ  ২ নকনভ             



  

াতা-38 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভক 

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 

এরনজআ

নড রকাড 

ভন্তব্য 

89 নিভাড়া যাস্তা 5 0   আঈ ন প্রকা দা  শুগনতয ফানড় ২০০০ ফুট             

90 গ্রাদভয যাস্তা 5 0   আঈ ন শুগনতয ফানড়  নওয়াাড়া রযাড  ৩০০০ ফুট             

91 নিভাড়া যাস্তা 5 0     শুগনতয ফানড়  ৪ নং ওয়াড য  ৭০০ ফুট             

92 ভাঝাড়া যাস্তা 5 0     গ্রাদভয যাস্তা  কংকন ফানড় ৫০০ ফুট             

93 নযতরায যাস্তা 5 0   আঈ ন রভআন যাস্তা  নযতরা  ৫০০ ফুট             

94 গ্রাদভয যাস্তা 5 0   আঈ ন রা যাদয়য ফানড়  নচদনয ফানড়  ৫০০ ফুট             

95 নরাড়া যাস্তা 5 0     নওয়াাড়া রযাড  যতন যায় এয ফানড়  ৫০০ ফুট             

96 তফযাগী াড়ায যাস্তা 5 0     নওয়াাড়া রযাড  রখাকন তফযাগীয 

ফানড়  

৫০০ ফুট             

97 ভন্ডরফানড়য যাস্তা 5 0     নওয়াাড়া রযাড  ভনিয  ৫০০ ফুট             

98 ভনেক াড়ায যাস্তা 5 0   আঈ ন নওয়াাড়া রযাড  চনন্ডদা এয ফানড়  ৭০০ ফুট             

99 ভনেক ফানড়য যাস্তা 5 0     নওয়াাড়া রযাড  নফদ্যযদতয ফানড়  ৬০০ ফুট             

100 ঈিয াড়ায যাস্তা 5 0     াভাদাযতরা রযাড  দযন ফাবুয ফানড়  ৫০০ ফুট             

101 ভাদঠয যাস্তা 5 0     জগফন্ধু  ভাঠ  ১৫০০ ফুট             

102 রনবুগাতী নচ যাস্তা দত স্কুর ম যন্ত 5 0     রনবুগাতী নচ যাস্তা   স্কুর  ৩৮০ ফুট             

103 কওভী ভাদ্রা দত খাদরক গাজী 

ফানড় ম যন্ত 

6 2001   আঈ ন কওভী ভাদ্রা  খাদরক গাজী ফানড়  ৪০০ ফুট             

104 নযদ ফানড় দত ভনতয়ায ফানড় 

একাং 

6 2012     নযদ ফানড়  ভনতয়ায ফানড় 

একাং  

৪০০ ফুট             

105 জাভতরা দত র্ভরফানড়য়া 6 2010     জাভতরা  ফুরফানড়য়া  ৬ নকনভ             

106 ভননযাভনৄয দত নওয়াাড়া ম যন্ত 6 0   এর নজ আ নড ভননযাভনৄয  নওয়াাড়া  ১.৮ নকনভ             

107 নযদ ফানড় দত ভনতয়ায ফানড় 6 0     নযদ ফানড়  ভনতয়ায ফানড়  ১৪০০ ফুট             

108 দাাড়া দত ভনপজুয ফানড় 6 0     দাাড়া  ভনপজুয ফানড়  ২.৫ নকনভ             

109 নযদফানড় দত রভাজাপপয 

ফানড় 

6 0     নযদফানড়  রভাজাপপয ফানড়  ১ নকনভ             

110 যনফঈদরয ফানড় দত রভাজাপপয 

ফানড় 

6 0     যনফঈদরয ফানড়  রভাজাপপয ফানড়  ১ নকনভ             

111 রনচায ফানড় দত নফদরয রল 6 0     রনচায ফানড়  নফদরয রল  ৩ নকনভ             

112 কওভী ভাদ্রাা দত খাদরক গাজী 

ফানড় 

6 0     কওভী ভাদ্রাা  খাদরক গাজী ফানড়  ৪০০ ফুট             

113 দাাড়া দত ত্যন রদাকান 6 0     ত্যদনয রদাকান  দাাড়া  ১০০০ ফুট             

114 দাাড়া দত তাযক এয ফানড় 6 0     দাাড়া  তাযক এয ফানড়  ৮০০ ফুট             

115 ভধুনৄয স্কুর দত ননদ্দক ফানড় 6 0     ভধুনৄয স্কুর  ননদ্দক ফানড়  ৮০০ ফুট             

116 নদ্যর ফানড় দত নফর 6 0     নদ্যর ফানড়  নফর  ১ নকনভ             

117 রাগরা ফাজায দত দাাড়া 6 0     রাগরা ফাজায  দাাড়া  ৭০০ ফুট             

118 ভাদরদকয ফানড় দত ওকত ফানড় 6 0     ভাদরদকয ফানড়  ওকদতয ফানড়  ৯০০ ফুট             

119 তারতরা দত তফযাগী নৄকুয াড় 6 0     তারতরা  তফযাগী নৄকুয াড়  ২ নকনভ             

120 তারতরা দত ভাদ্রা রভাড় 6 0     তারতরা  ভাদ্রা রভাড়  ১২০০ ফুট             



  

াতা-39 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভক 

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 

এরনজআ

নড রকাড 

ভন্তব্য 

121 রাগরা ডাঙা দত ভধুনৄয ফাজায 6 0     রাগরা ডাঙা  ভধুনৄয ফাজায  ১.৫ নকনভ             

122 দদখারা ব্রীজ দত শ্মান ম যন্ত ( 

একাং ) 

7 0     দদখারা ব্রীজ  শ্মান  ২০০ ফুট             

123 াভজাভতরা দত ধভ যতরা ম যন্ত 7 2010     াভজাভতরা  ধভ যতরা  ৫ নকনভ             

124 ফাাদ্যয যকাযী প্রাথনভক 

নফদ্যারয় দত ফুরফানড়য়া 

7 0   এর নজ আ নড ফাাদ্যয যকাযী 

প্রাথনভক নফদ্যারয়  

র্ভররফানড়য়া  ১ নকনভ             

125 ভনযযাভনৄয মুযগীাটা রভাড় দত 

ফাাদ্যয ব্রীজ 

7 0     ভনযযাভনৄয মুযগীাটা 

রভাড়  

ফাাদ্যয ব্রীজ ৫ নকনভ             

126 ফাাদ্যয নজফয ভাষ্টাদযয ফানড় 

দত ফাাদ্যযনৄয ভাধ্যনভক 

নফদ্যারয় 

7 0     ফাাদ্যয নজফয 

ভাষ্টাদযয ফানড়  

ফাাদ্যযনৄয 

ভাধ্যনভক নফদ্যারয়  

২.৫ নকনভ             

127 ানদায ফানড় দত নৃদন ফানড় 

ম যন্ত 

7 0     ানদায ফানড়  নৃদন ফানড়  ১ নকনভ             

128 রনতদপয ফানড় দত ঋনলাড়া 

ম যন্ত 

7 0     রনতদপয ফানড়  ঋনলাড়া  .৫ নকনভ             

129 নশ্বনী যায় দত ভয ফাাদ্যয 

ফানড় ম যন্ত 

7 0     নশ্বনী যায়  ভয ফাাদ্যয ফানড়  .৫ নকনভ             

130 ঋনলাড়া াভদন দত ফাাদ্যয নৄয 

নিভাড়া প্রাথনভক নফদ্যারয় 

ম যন্ত 

7 0     ঋনলাড়া াভদন  ফাাদ্যয নৄয 

নিভাড়া 

প্রাথনভক নফদ্যারয়  

৫০০ ফুট             

131 ফানন্ত ভনিয দত যদভন ভাষ্টায 

ফানড় ম যন্ত 

7 0     ফানন্ত ভনিয  যদভন ভাষ্টায ফানড়  .৫ নকনভ             

132 দদখারা ব্রীজ দত শ্মান ম যন্ত ( 

একাং ) 

7 0     দদখারা ব্রীজ  শ্মান  ( একাং ) ৪০০ ফুট             

133 চন্ডীয ফানড় দত কনফযাজ ফানড় 

ম যন্ত 

7 0     চন্ডীয ফানড়  কনফযাজ ফানড়  ৪০০ ফুট             

134 াঁচকাটিয়া ভাননক ভন্ডর এয 

ফানড়য াদশ্বয ১ টি কারবাট য 

8 2012   আঈ ন                   

135 াঁচকাটিয়া নদযন ভন্ডর এয ফানড়য 

াদশ্বয ১ টি কারবাট য 

8 2012   আঈ ন                   

136 াঁচকাটিয়া রখয নফশ্বা এয 

ফানড়য াদশ্বয ১ টি কারবাট য 

8 2012   আঈ ন                   

137 াঁচকাটিয়া যনফন ভন্ডদরয এয 

ফানড়য াদশ্বয ১ টি কারবাট য 

8 2012   আঈ ন                   

138 াঁচকাটিয়া ঠাকুযদা নফশ্বা এয 

ফানড়য াদশ্বয ১ টি কারবাট য 

8 2012   নন ওদয়ষ্ট কষ্ট                   

139 াঁচকাটিয়া তা নফশ্বা এয 

ফানড়য াদশ্বয ১ টি কারবাট য 

8 2012   নন ওদয়ষ্ট কষ্ট                   



  

াতা-40 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভক 

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 

এরনজআ

নড রকাড 

ভন্তব্য 

140 জজয ফানড় রযাড 8 2003   এনডনফ ফকন ফানড়  াঁচকাটিয়া জজয 

ফানড়  

.৫ নকনভ             

141 জাভতরা রযাড 8 2013   এর নজ এ ন জাভতরা রভাড়  াঁচকাটিয়া রফা 

অশ্রভ  

৪৯৬ ফুট             

142 ভননযাভনৄয দত নওয়াাড়া রভআন 

রযাড 

8 1996   এর নজ আ নড গ্রগনত নভনত  কনভঈননটি নক্লননক  ২০০০ ফুট             

143 ভধুনৄয ফাজায দত ধভ যতরা রযাড 8 2010   এর নজ আ নড ধভ যতরা রভাড়   ( 

র্ভরফানড়য়া ) 

অভজাভতরা রভাড়  ১.৫ নকনভ             

144 ফাাদ্যযনৄয রযাড 8 2010   এর নজ আ নড র্ভরফানড়য়া রগানফিয 

ফানড়  

ভদনানজত নফশ্বা 

এয রঘয  

১৫০০ ফুট             

145 খআতরা রযাড 8 2009   এনডনফ খআতরা রভাড়  াঁচকাটিয়া 

ভাধ্যনভক নফদ্যারয়  

২০০০ ফুট             

146 াঁচকাটিয়া ভাধ্যনভক ফানরকা 

নফদ্যারয় রযাড 

8 0   ানন ঈন্নয়ন 

রফাড য 

াঁচকাটিয়া ভাননক 

ভন্ডর এয ফানড়  

ফানরক নফদ্যারয়  ১৫০০ ফুট             

147 ধাকািা ব্রীজ 8 1970   যকায                   

148 ধভ যতরা ব্রীজ 8 1971   যকায                   

149 ফায়যা খার ব্রীজ 8 1974   যকায                   

150 র্ভরফানড়য়া ব্রীজ 8 2008   এর নজ আ নড                   

151 ভটাড়া রযাড 8 1964   কানফখা ননরকান্তয ফানড়  জাভতরা রভাড়  ১.৫ নকনভ             

152 াঁচকাটিয়া ফানরকা নফদ্যারয় রযাড 8 1968   কানফখা াঁচকাটিয়া ফানরকা 

নফদ্যারয়  

গানজাড়া নাযান 

ভনেক এয নৄকুয  

১.৫ নকনভ             

153 নফশ্বা াড়া রযাড 8 1970   কানফখা াঁচকাটিয়া কৃষ্ণ 

ভনেক এয ফানড়  

াঁচকাটিয়া 

ভাধ্যনভক নফদ্যারয় 

১ নকনভ             

154 বানিয ফানড় রযাড 8 1972   কানফখা ভান ভনেক এয ফানড়  াঁচকাটিয়া প্রবাত 

নফশ্বা 

১.৫ নকনভ             

155 ধভ যতরা যাস্তা 8 1975   কানফখা র্ভরফানড়য়া যাস্তা  অনি ফাবুয ফানড়  ১৮০০ ফুট             

156 খআতরা রযাড 8 1978   কানফখা াঁচকাটিয়া রখয 

নফশ্বা এয ফানড়  

অভজাভতরা রভাড়  ১ নকনভ             

157 র্ভরফানড়য়া নিভাড়া ব্রীজ 8 2008   এর নজ আ নড                   

158 গ্রাদভয নবতয যাস্তায় ৫ টি 

কারবাট য অদছ 

9 0                       

159 ৯ নং ওয়াদড য ২০ টি াআ 

কারবাট য অদছ 

9 0                       

160 স্কুর রযাড 9 2012   এর নজ আ নড যনফন ফানড়  স্কুর  ৩৮০ ফুট             

161 নদগঙ্গা স্কুর রযাড 9 2012   ঈদজরা এফং 

এনডনফ 

বয়নগয যাস্তা  স্কুর  ৩০০ ফুট             

162 ভননযামুনৄয বয়নগয যাস্তা 9 1996   এর নজ আ নড ানজয াট ফাজায  নত্যন ফাজায ব্রীজ ২.৫ নকনভ             

163 ডাকুনযয়া রযাড 9 2005   এর নজ আ নড নত্যন ফাজায ব্রীজ  প্রনৈদয ফানড়  ১৪০০ ফুট             

164 গ্রাদভয নবতয যাস্তা 9 2008   এর নজ আ নড ানজয াট ফাজায  নত্যন ফাজায ব্রীজ ২.৫ নকনভ             



  

াতা-41 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

ক্রনভক 

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 

এরনজআ

নড রকাড 

ভন্তব্য 

165 গ্রাদভয নবতয যাস্তায় ১ টি ব্রীজ 

অদছ 

9 0                       

166 বয়নগয রযাদড ২ টি ব্রীজ অদছ 9 0                       

167 ভনিয রযাড 9 2012   আঈ ন কানানৄকুয রযাড  ভনিয  ২৫০ ফুট             

168 দনক্ষন াড়া যাস্তা 9 2013   আঈ ন নাযায়নানা ফানড়  নযদতা ফানড়  ৫০০ ফুট             

169 নফদরয যাস্তা 9 2013   আঈ ন নযদতা ফানড়  াজযায ফানড়  ৫০০ ফুট             

170 নফর রযাড 9 2013   আঈ ন নফধান যায় ফানড়  নফর  ১০০০ ফুট             

171 ারদায াড়া রযাড 9 0   আঈ ন যনফন ফানড়  নফনয় ফানড়  ১০০০ ফুট             

172 ারদায াড়া রযাড 9 0   আঈ ন নভয ফানড়  রভআন যাস্তা  ৫০০ ফুট             

173 ারদায াড়া রযাড 9 0   আঈ ন ফাবুয ফানড়  রভআন যাস্তা  ৫০০ ফুট             

174 ারদায াড়া রযাড 9 0   আঈ ন নজয ফানড়  রভআন যাস্তা  ৪০০ ফুট             

175 নফর রযাড 9 0   আঈ ন নত্যন ফাজায ব্রীজ  নফর  ১২০০ ফুট             

176 কানানৄকুয যাস্তা 9 0   আঈ ন প্রনৈদয ফানড়  ভাঠ ব্রীজ  ২৪০০ ফুট             

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-42 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যায়-৩ : আঈননয়ন নযলদদয (ওয়াড য নবনিক) ম্পদদয াভানজক ভাননচত্র  



  

াতা-43 : আঈননয়ন নযলদদয ম্পদ রযনজষ্টায 

 

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

 

আঈননয়ন নযলদদয াভানজক ভাননচত্র : ওয়াড য-১ 
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