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াতা-II : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

মুখফন্ধ 

 

ফাংরাদদদয স্থানী য ায ব্যফস্থা ফ যননম্ন প্রানন  আঈননট আঈননন নযলদ।আঈননন নযলদ াদযনার ম্যানুদর ২০০৯ নুমাী প্রনতটি আঈননন নযলদদয এ টি 

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

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

 

আঈননন নযলদ াদযনার ম্যানুদর ২০০৯ নুমাী ৩০ জুন ২০১৩ এয ভদধ্য  র আঈননন নযলদদ  ননধ যানযত পযম্যাট নুাদয ম্পদ রযনিষ্টায ততযী  যায 

ফাধ্যফাধ তা যদদছ। এছাড়া ২৬.০৮.২০১৩ আং, স্থানী য ায নফবাগ, স্মায  নং ৪৬.০১৮.০২৯০০.০০.০১৩.২০১২ (ং-১) ২৪৫ নুমাী ৩০ রদেম্বয ২০১৩ এয ভদধ্য 

ম্পদ রযনিষ্টায চুড়ান্ত  যায ভীভা পুনঃননধ যাযণ  যা । পদর গুণগত ভান ফিা রযদখ স্থাী ম্পদ নিনিত যণ, প্রস্তুত যণ এফং ডাটাদফি ততযী  যায িন্য 

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

 

 

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

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

গ্রদনয তৈততা নযাদযয রক্ষদত্র নফদল র্ভনভ া ারন  যদফ।  

 

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

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

দমাগীতায িন্য অন্তনয  কৃতজ্ঞতা িানানি। 

 

ধন্যফাদাদন্ত, 

 

 

রিাযম্যান 

3 নং আছারী আঈননন নযলদ 

মদায দয, মদায।          



  

াতা-III : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

 

সুনিত্র

 

 

ধ্যা-১ : ম্পদ নিনিত যণ এফং নাম্বানযং           4- ২4 

 র ানডং আনদডক্স:          5- 6 

 আঈননন নযলদদয ম্পদদয নফফযণ ও নযভান      7 

 আঈননন নযলদ বফন,  র্ভনভ, অফাফত্র, মন্ত্রানত ও আদর ক্ট্রননক্স াভগ্রী 

 আঈননন নযলদদয নরকূ 

 আঈননন নযলদদয যাস্তা 
 

 

ধ্যা-২ : ম্পদ রযনিষ্টায         ২5 - 43 

 আঈননন নযলদ বফন ও র্ভনভ 

 আঈননন নযলদদয অফাফত্র, মন্ত্রানত ও আদর ক্ট্রননক্স াভগ্রী 

 আঈননন নযলদদয নরকূ 

 আঈননন নযলদদয যাস্তা 

 

 

ধ্যা-৩ : আঈননন নযলদদয (ওাড য নবনি ) ম্পদদয াভানি  ভাননিত্র    44- 53

 

 

 

 



  

াতা-4 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যা-১ : ম্পদ নিনিত যণ এফং ম্পদ নাক্ত যণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-5 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

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

 

 

 

 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত বফন 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

আঈনব আঈননন নযলদ বফন 

প্রানফ প্রাথনভ  নফদ্যার বফন 

ভানফ ভাধ্যনভ  নফদ্যার বফন 

ভাদ্রাা ভাদ্রাা বফন 

 দরি  দরি বফন 

ভনিয ভনিয 

শ্মান শ্মানঘাট 

এখা এনতভ খানা 

ইগা ইদগাহ্  ভদান 

রা রাস্ট নপ বফন 

আঈর্ভ আঈননন র্ভনভ নপ বফন 

  আঈননন স্বাস্থয ও নযফায  ল্যান র ন্দ্র 

ভা  ভাদ যট/াট/ফািায 

মাছা মাত্রী ছাঈনী 

ভনিদ ভনিদ 

 ফযস্থান  ফযস্থান 

ন  ন নন   ন যায/ স্পট য 

ব নফনবন্ন ধযদনয য ানয বফন 

ভািায ভািায 

ব্যাং  নফনবন্ন য ানয/দফয ানয ব্যাং  

রাআদব্রযী রাআদব্রযী/াঠাগায 

ক্লাফ ক্লাফ/ংঘ/াংস্কৃনত  নযলদ/নভনত/ংস্থা 

এননিও নফনবন্ন এননিও 

ন্যান্য ন্যান্য 
 

 

 

 

 

 

 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

ভাযা ভাটিয যাস্তা (রছাট ফড়  র ধযদনয) 

াআ আদটয নরং(ফানরয ঈয আট নফছাদনা া া যাস্তা) 

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

ানি নি ঢারাআ নদদ ততনয া া যাস্তা 

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

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

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

দর স্যাননটানয ল্যানিন 

পুকুয পুকুয (রছাট/ফড়/য ানয/দফয ানয) 

খাাফা খার/াওড়/ফাওড় 

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

ন্যান্য ন্যান্য 

 

 

 

 



  

াতা-6 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

  

র াড ম্পদদয নফফযণ 

রভনন নফনবন্ন ধযদনয মন্ত্রানত/দভনন 

রাআট রছাট/ফড় রাআট ফা ফাল্ব/ নগন্যার রাআট 

রষ্টি এিরা/ভঞ্চ/দস্টি 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

নপল্টায াননয নপরটায 

ঘনড় রদওার ঘনড়/ রটনফর ঘনড় 

তারা নফনবন্ন প্র ায রছাট/ফড় তারা 

ন্যান্য ন্যান্য 

 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

রভনন নফনবন্ন ধযদনয মন্ত্রানত/দভনন 

রাআট রছাট/ফড় রাআট ফা ফাল্ব/ নগন্যার রাআট 

রষ্টি এিরা/ভঞ্চ/দস্টি 

গন গবীয নরকূ 

গন গবীয নরকূ 

নপল্টায াননয নপরটায 

ঘনড় রদওার ঘনড়/ রটনফর ঘনড় 

তারা নফনবন্ন প্র ায রছাট/ফড় তারা 

ন্যান্য ন্যান্য 

 

আঈননন নযলদদয অফাফত্র 

র াড ম্পদদয নফফযণ 

রটনফর রটনফর (রছাট/ফড়/ নম্পঈটায যাখায রটনফর) 

রিায রিায (নযবরনফং/ াঠ/ষ্টীর/প্লানষ্ট ) 

রফঞ্চ রফঞ্চ/টুর ( াঠ/দরাা) 

 যানফদনট  যানফদনট ( াঠ/ষ্টীর/প্লানস্ট ) 

অরভা অরভাযী ( াঠ/ষ্টীর/টনফ) 

ররপ ররপ  াঠ/ষ্টীর/প্লানস্ট /টনফ 

পযান পযান (ননরং/দটনফর/স্টযান্ড/এক্সস্ট) 

রফাড য রফাড য (রনাটি/ফড়/দাাআট/ব্লা ) 

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

নপ্রন্টায  নম্পঈটায নপ্রন্টায (াদা াদরা/যনিন) 

স্ক্যান স্ক্যানায রভনন 

ররনভদভ ররনভদনটিং রভনন 

আস্টযানফ আঈনএ/দস্টনফরাআিায 

পদটা ন পদটা নায/পদটাষ্টযাট রভনন 

টিনব রটনরনবন 

িনর টিনব ফক্স/িনর 

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

টাআদভ টাআ রভনন 

প্রদিক্টয ভানল্টনভনডা প্রদিক্টয/নিন 

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

নিি রযনিিাদযটয 

রিনায তফদ্যযনত  রিনাদযটয 

ফাআা ফাআাআদ র 

ততিত্র  া/ননযি/দপ্লট/নড/িগ/গ্লা/ভগ/ফারতী  ন্যান্য 

িনভ আঈন'য িনভয তথ্য 

বফন আঈন বফন তথ্য 

খাট খাট ফা নফনবন্ন ধযদনয  াদঠয অফাফত্র 

াম্প ানন রতারায ভটয 

ট্াং  াননয ট্াং  

রৌযনফ রৌযনফদ্যযৎ প্যাদনর 

ব্যাটানয ব্যাটানয (দছাট/ফড়) 

নফদ্যযৎঈ নফদ্যযৎ যফযাদয ঈ যণ-নফদ্যযৎ 

 



আঈননন নযলদদয ন্তর্ভ যক্ত  র স্থাফয ও স্থাফয ম্পদদয নযভান 

 

 

 

 

 

 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত বফন 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

ন্যান্য 1 

আঈননন নযলদ 1 

ইদগা 21 

এনতভ খানা 3 

 ফযস্থান 1 

 দরি 2 

প্রাথনভ  নফদ্যার 17 

র্ভনভ নপ 1 

ভনিয 5 

ভনিদ 50 

ভািায 1 

ভাদ্রাা 11 

ভাধ্যনভ  নফদ্যার 3 

ভাদ যট 4 

শ্মানঘাট 3 

ংঘ 2 

স্বাস্থয র ন্দ্র 3 

য ানয বফন 1 

 

 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত নরকূ 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

গবীয নরকূ ৩১০৪ 

গবীয নরকূ ৩৭৬ 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৩৩৮৩ 

 

 

 

 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত যাস্তা 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

আদটয নরং যাস্তা 15 

 ারবাট য ১০২ 

া া যাস্তা 15 

ব্রীি ৩৩ 

ভাটিয যাস্তা 76 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 21 

 

 

 

আঈননন নযলদদয অফাফত্র 

ম্পদদয নফফযণ রভাট ংখ্যা 

অরভাযী 4 

 নম্পঈটায 12 

 নম্পঈটায এদক্সনযি 1 

 যানফদনট 1 

 যাদভযা 1 

রিায 96 

িনভ 1 

রটনফর 11 

প্রদিক্টয 2 

াননয ট্াং  3 

াননয াম্প 1 

পদটাষ্টযাট রভনন 1 

পযান 12 

রফাড য 1 

স্ক্যানায রভনন 1 

ররপ 3 

 

 



  

াতা-8 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

আঈননন নযলদদয ম্পদ: বফন 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

আঈননন নযলদ ৩ নং আছারী আঈননন নযলদ । বফন ১ টি রুভ ১২ টি 1 1961 1 আঈনব ০11961০1 

িনভ 

িনভ রভাট ৪ এ য ২৫ ত  । দাগ নং ৬১৮-১৫ ত , ৮৭৫-১০ ত , ৮৭২-১৩ ত , ৮৮৩-১০ ত , 

৮৮৫-৩০ ত , ৮৮৪-১৯ ত , ৮৮২-১৬ ত , ৯৮৮-৫৪ ত , ৮৪৩-১২ ত , ৮৭০-২৮ ত , ৮৩৮-২২ 

ত , ২৮৩৫-১৫ ত , ২৯০৮-৬১ ত , ৩৩২৫-৭০ ত । 

0 0 116 িনভ ০00০116 

 

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

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 2006 1 অরভা ০02006০1 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 2006 2 অরভা ০02006০2 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 2006 3 অরভা ০02006০3 

অরভাযী ষ্টীদরয অরভাযী 0 2006 4 অরভা ০02006০4 

 যানফদনট ষ্টীদরয পাআর  যানফদনট 0 2006 6  যানফদনট ০02006০6 

াননয ট্াং  াননয ট্াং  0 2006 128 ট্াং  ০02006০128 

াননয ট্াং  াননয ট্াং  0 2006 129 ট্াং  ০02006০129 

াননয ট্াং  াননয ট্াং  0 2006 130 ট্াং  ০02006০130 

াননয াম্প াননয াম্প 0 2006 131 াম্প ০02006০131 

রফাড য রনাটি রফাড য 0 2006 147 রফাড য ০02006০147 

ররপ  াদঠয ররপ 0 0 149 ররপ ০00০149 

ররপ  াদঠয ররপ 0 0 150 ররপ ০00০150 

ররপ ষ্টীদরয রাদ ি 0 0 151 ররপ ০00০151 

 

আঈননন নযলদদয ম্পদ: রটনফর 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

রটনফর  াঠ ও ররাায ফড় রটনফর 0 0 117 রটনফর ০00০117 

রটনফর  াঠ ও ররাায ফড় রটনফর 0 0 118 রটনফর ০00০118 

রটনফর  াঠ ও ররাায ফড় রটনফর 0 0 119 রটনফর ০00০119 

রটনফর  াঠ ও ররাায রছাট রটনফর 0 0 120 রটনফর ০00০120 

রটনফর  াদঠয রছাট রটনফর 0 0 121 রটনফর ০00০121 

রটনফর  াদঠয রছাট রটনফর 0 0 122 রটনফর ০00০122 

রটনফর  াদঠয রছাট রটনফর 0 0 123 রটনফর ০00০123 

রটনফর  াদঠয রছাট রটনফর 0 0 124 রটনফর ০00০124 

রটনফর  নম্পঈটায রটনফর (টনফ) 0 2011 125 রটনফর ০02011০125 

রটনফর  নম্পঈটায রটনফর (টনফ) 0 2011 126 রটনফর ০02011০126 

রটনফর  াদঠয  নম্পঈটায রটনফর 0 0 127 রটনফর ০00০127 

 

 

 



  

াতা-9 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

আঈননন নযলদদয ম্পদ: রিায  

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 20 রিায ০02006০20 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 21 রিায ০02006০21 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 0 22 রিায ০00০22 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 0 23 রিায ০00০23 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 0 24 রিায ০00০24 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 0 25 রিায ০00০25 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 0 26 রিায ০00০26 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 0 27 রিায ০00০27 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 0 28 রিায ০00০28 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 0 29 রিায ০00০29 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 0 30 রিায ০00০30 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 31 রিায ০02011০31 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 32 রিায ০02011০32 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 33 রিায ০02011০33 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 34 রিায ০02011০34 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 35 রিায ০02011০35 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 36 রিায ০02011০36 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 37 রিায ০02011০37 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 38 রিায ০02011০38 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 39 রিায ০02011০39 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 40 রিায ০02011০40 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 41 রিায ০02011০41 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 42 রিায ০02011০42 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 43 রিায ০02011০43 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 44 রিায ০02011০44 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 45 রিায ০02011০45 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 46 রিায ০02011০46 

রিায াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 47 রিায ০02011০47 

রিায াতরওারা মুনবং রিায 0 2011 48 রিায ০02011০48 

রিায াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 49 রিায ০02011০49 

রিায াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 50 রিায ০02011০50 

রিায াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 51 রিায ০02011০51 

রিায াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 52 রিায ০02011০52 

রিায াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 53 রিায ০02011০53 

রিায াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 54 রিায ০02011০54 

রিায াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 55 রিায ০02011০55 

রিায াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 56 রিায ০02011০56 

রিায াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 57 রিায ০02011০57 

রিায াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 58 রিায ০02011০58 



  

াতা-10 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

রিায াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 59 রিায ০02011০59 

রিায াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 60 রিায ০02011০60 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 0 61 রিায ০00০61 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 62 রিায ০02006০62 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 63 রিায ০02006০63 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 64 রিায ০02006০64 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 65 রিায ০02006০65 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 66 রিায ০02006০66 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 67 রিায ০02006০67 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 68 রিায ০02006০68 

রিায াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 69 রিায ০02006০69 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 70 রিায ০00০70 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 71 রিায ০00০71 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 72 রিায ০00০72 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 73 রিায ০00০73 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 74 রিায ০00০74 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 75 রিায ০00০75 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 76 রিায ০00০76 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 77 রিায ০00০77 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 78 রিায ০00০78 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 79 রিায ০00০79 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 80 রিায ০00০80 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 81 রিায ০00০81 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 82 রিায ০00০82 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 83 রিায ০00০83 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 84 রিায ০00০84 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 85 রিায ০00০85 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 86 রিায ০00০86 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 87 রিায ০00০87 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 88 রিায ০00০88 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 89 রিায ০00০89 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 90 রিায ০00০90 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 91 রিায ০02006০91 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 92 রিায ০02006০92 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 93 রিায ০02006০93 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 94 রিায ০02006০94 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 95 রিায ০02006০95 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 96 রিায ০02006০96 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 97 রিায ০02006০97 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 98 রিায ০02006০98 



  

াতা-11 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 99 রিায ০02006০99 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 100 রিায ০02006০100 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 101 রিায ০00০101 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 102 রিায ০00০102 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 103 রিায ০00০103 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 104 রিায ০00০104 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 105 রিায ০00০105 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 106 রিায ০00০106 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 107 রিায ০00০107 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 108 রিায ০00০108 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 109 রিায ০00০109 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 110 রিায ০00০110 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 111 রিায ০00০111 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 112 রিায ০00০112 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 113 রিায ০00০113 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 114 রিায ০00০114 

রিায াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0 115 রিায ০00০115 

 

আঈননন নযলদদয ম্পদ: আদর িননক্স াভগ্রী ও মন্ত্রানত (পযান) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0 134 পযান ০00০134 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0 135 পযান ০00০135 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0 136 পযান ০00০136 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0 137 পযান ০00০137 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0 138 পযান ০00০138 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0 139 পযান ০00০139 

পযান ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2006 140 পযান ০02006০140 

পযান ননরংপযান 0 2006 141 পযান ০02006০141 

পযান ননরংপযান 0 2006 142 পযান ০02006০142 

পযান ননরংপযান 0 0 143 পযান ০00০143 

পযান ননরংপযান 0 0 144 পযান ০00০144 

পযান ননরংপযান 0 0 145 পযান ০00০145 

 

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

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

 যাদভযা  যাদভযা SAMSUNG ES-75 14.2 MP 0 2011 7  যাদভযা ০02011০7 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয VIVITEK-D508 0 2011 132 প্রদিক্টয ০02011০132 

প্রদিক্টয প্রদিক্টয দ্দযা 0 2011 133 প্রদিক্টয ০02011০133 

পদটাষ্টযাট রভনন পদটা ন রভনন CANON-IR-1024 0 2011 146 পদটা ন ০02011০146 

স্ক্যানায রভনন স্ক্যানায CANON-110 0 2011 148 স্ক্যান ০02011০148 



  

াতা-12 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

আঈননন নযলদদয ম্পদ:  নম্পঈটায াভগ্রী ও মন্ত্রানত ( নম্পঈটায/ ল্যাট/ভদডভ /ভাঈ/  ও ন্যান্য) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

 নম্পঈটায এদক্সনযি আঈ ন এ 0 2011 5 আস্টযানফ ০02011০5 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায ননআঈ HP 0 2011 8  ভ ০02011০8 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায ননআঈ MAX 0 2011 9  ভ ০02011০9 

 নম্পঈটায ন দফাড য নফি 0 2011 10  ভ ০02011০10 

 নম্পঈটায ন দফাড য নফি 0 0 11  ভ ০00০11 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায ভননটয SAMSUNG-B1930 0 2011 12  ভ ০02011০12 

 নম্পঈটায  নম্পঈটায ভননটয HP 0 2011 13  ভ ০02011০13 

 নম্পঈটায ভাঈ 0 2011 14  ভ ০02011০14 

 নম্পঈটায ভাঈ 0 2011 15  ভ ০02011০15 

 নম্পঈটায রনোআব APACER 0 2011 16  ভ ০02011০16 

 নম্পঈটায রনোআব APACER 0 2011 17  ভ ০02011০17 

 নম্পঈটায ল্যাট SAMSUNG-42 0 2011 18  ভ ০02011০18 

 নম্পঈটায ভদডভ গ্রাভীণদপান 0 2011 19  ভ ০02011০19 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: য ানয ও রফয ানয প্রনতষ্ঠান 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

স্বাস্থয র ন্দ্র আঈননন স্বাস্থয ও নযফায নয ল্পনা র ন্দ্র । বফন ১ টি ২ তরা, রুভ ৮ টি 1 1985 2   ০11985০2 

র্ভনভ নপ আছারী আঈননন র্ভনভ নপ 1 0 3 আঈর্ভ ০10০3 

 দরি আছারী ভদডর  দরি । ছাদদয বফন ১ টি, টিনদড ১ টি, রভাট রুভ ১২ টি 1 2004 10  দরি ০12004০10 

এনতভ খানা আছারী যননদা  ওভী ভাদ্রাা এনতভখানা 1 2004 14 এখা ০12004০14 

এনতভ খানা ভথুযাপুয াদপনিা ভাদ্রাা এনতভখানা 1 2001 31 এখা ০12001০31 

স্বাস্থয র ন্দ্র ন ভত যািাপুয  নভঈননটি নক্লনন  । ১ তরা বফন ১ টি, রুভ ২ টি 2 1998 33   ০21998০33 

ংঘ ন ভত যািাপুয িাতী তরুণ ংঘ । ১ তরা বফন, রুভ ২ টি 2 1978 34 ক্লাফ ০21978০34 

এনতভ খানা এনাদতপুয পিলুর ঈলুভ ভাদ্রাা এনতভখানা 5 2010 66 এখা ০52010০66 

স্বাস্থয র ন্দ্র ানপুয  নভঈননটি নক্লনন  6 1998 93   ০61998০93 

য ানয বফন ানভপুয নফ এ নড ন নপ 6 1943 96 ব ০61943০96 

 দরি ানভপুয নরদবন স্কুর এন্ড  দরি। বফন ১ টি রুভ ৪ টি 6 2013 99  দরি ০62013০99 

ংঘ ানভপুয রানারী ক্লাফ 6 2001 100 ক্লাফ ০62001০100 

ন্যান্য শুড়া রখরায  ভাঠ - প্রাথনভ  নফদ্যার + ভাধ্যনভ  নফদ্যার ১ টি 9 0 126 ন্যান্য ০90০126 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: য ানয ও রফয ানয প্রনতষ্ঠান  (প্রাথনভ  নফদ্যার) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

প্রাথনভ  নফদ্যার আছারী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ২ টি, রুভ ৮ টি 1 1926 15 প্রানফ ০11926০15 

প্রাথনভ  নফদ্যার গাওগযা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 1 1997 18 প্রানফ ০11997০18 

প্রাথনভ  নফদ্যার ভাথুযাপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 1 1979 29 প্রানফ ০11979০29 

প্রাথনভ  নফদ্যার ডািা ফাযা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার 2 1957 42 প্রানফ ০21957০42 

প্রাথনভ  নফদ্যার নিযপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 3 1985 47 প্রানফ ০31985০47 

প্রাথনভ  নফদ্যার যািাপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ২ টি, রুভ ৭ টি 3 1974 51 প্রানফ ০31974০51 



  

াতা-13 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

প্রাথনভ  নফদ্যার হুদা যািাপুয অদ য অা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । ১ টি নফনল্ডং বফন রুভ ৪ টি 4 1992 63 প্রানফ ০41992০63 

প্রাথনভ  নফদ্যার রিাত যনভপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ১ টি টিনদড রুভ ৫ টি 5 1989 72 প্রানফ ০51989০72 

প্রাথনভ  নফদ্যার ভদনাযপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ১ টি রুভ ৪ টি 5 1960 82 প্রানফ ০51960০82 

প্রাথনভ  নফদ্যার অরদযা নপ্র  যাদডট স্কুর , বফন ২টি রুভ ৪টি 6 2012 83 প্রানফ ০62012০83 

প্রাথনভ  নফদ্যার  াদদখারী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 1992 89 প্রানফ ০61992০89 

প্রাথনভ  নফদ্যার ানভপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ২ টি  রুভ ৮ টি 6 1953 101 প্রানফ ০61953০101 

প্রাথনভ  নফদ্যার  াভাযগন্না য ানয প্রানথনভ  নফদ্যার । বফন ১ টি ১ তরা রুভ ৩ টি 7 1998 106 প্রানফ ০71998০106 

প্রাথনভ  নফদ্যার যাভকৃষ্ণপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ২ টি রুভ ৫ টি 7 1949 116 প্রানফ ০71949০116 

প্রাথনভ  নফদ্যার কুতুফপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ২ টি রুভ ৮ টি 8 1932 119 প্রানফ ০81932০119 

প্রাথনভ  নফদ্যার শুড়া ভাধ্যনভ  নফদ্যার । বফন ৩ টি রুভ ১৩ টি 9 1970 127 প্রানফ ০91970০127 

প্রাথনভ  নফদ্যার শুড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ১ টি রুভ ৪টি 9 1930 130 প্রানফ ০91930০130 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: য ানয ও রফয ানয প্রনতষ্ঠান  (ভাধ্যনভ  নফদ্যার) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভাধ্যনভ  নফদ্যার আছারী ফহুমুখী ভাধ্যনভ  নফদ্যার । বফন ৪ টি রুভ ১৭ টি 1 1939 9 ভানফ ০11939০9 

ভাধ্যনভ  নফদ্যার অা ভাধ্যনভ  নফদ্যার । ছাদদয বফন, রুভ ৬ টি 4 2001 54 ভানফ ০42001০54 

ভাধ্যনভ  নফদ্যার ানভপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যার । বফন ৩ টি রুভ  ১৪ টি 6 1941 97 ভানফ ০61941০97 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: য ানয ও রফয ানয ধভী প্রনতষ্ঠান  (ভাদ্রাা) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভাদ্রাা আছারী যননদা  ওভী ভাদ্রাা 1 2004 13 ভাদ্রাা ০12004০13 

ভাদ্রাা ভথুযাপুয াদপনিা ভাদ্রাা । বফন ১ টি রুভ ১ টি 1 2001 30 ভাদ্রাা ০12001০30 

ভাদ্রাা ন ভত যািাপুয দানখর ভাদ্রাা । বফন ২ টি টিনদড, রুভ ১০ টি 2 1990 38 ভাদ্রাা ০21990০38 

ভাদ্রাা ানভচুন্নাায ানপনিা ভাদ্রাা । বফন ৩ টি, রুভ ১৩ টি 3 1994 53 ভাদ্রাা ০31994০53 

ভাদ্রাা দারুনরা ভনরা ভাদ্রাা । টিনদড 4 2001 62 ভাদ্রাা ০42001০62 

ভাদ্রাা এনাদতপুয পিলুর ঈলুভ ভাদ্রাা । 5 2010 65 ভাদ্রাা ০52010০65 

ভাদ্রাা ভদনাপুয দানখর ভাদ্রাা । বফন ৪ টি, ১ টি ছাদদয, রুভ ১২ টি 5 1985 76 ভাদ্রাা ০51985০76 

ভাদ্রাা  াদদখারী াদপনিা ভাদ্রাা এফং এনতভখানা । বফন ১ টি রুভ ৩ টি 6 1998 90 ভাদ্রাা ০61998০90 

ভাদ্রাা যাভকৃষ্ণপুয ফুয াননা ভাদ্রাা । ১ টি টিনদড 7 2008 112 ভাদ্রাা ০72008০112 

ভাদ্রাা যাভকৃষ্ণপুয ফুয াননা ভাদ্রাা । ১ টি টিনদড বফন রুভ ৩ টি 7 2004 113 ভাদ্রাা ০72004০113 

ভাদ্রাা কুতুফপুয াদপনিা ভাদ্রাা । বফন ১ টি রুভ ৪ টি 8 1981 120 ভাদ্রাা ০81981০120 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভী ঈানার (ভনিদ) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভনিদ আছারী ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 1 0 5 ভনিদ ০10০5 

ভনিদ আছারী পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 1 1815 6 ভনিদ ০11815০6 

ভনিদ আছারী নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 1 0 7 ভনিদ ০10০7 

ভনিদ আছারী ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ 1 2013 11 ভনিদ ০12013০11 



  

াতা-14 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভনিদ আছারী ভন্ডর াড়া িাদভ ভনিদ 1 1970 12 ভনিদ ০11970০12 

ভনিদ গাওগযা িাদভ ভনিদ 1 1940 17 ভনিদ ০11940০17 

ভনিদ াঁিফানড়া ীযফানড়া ভনিদ 1 0 21 ভনিদ ০10০21 

ভনিদ াঁিফানড়া নফশ্বা ফানড় িাদভ ভনিদ 1 1995 22 ভনিদ ০11995০22 

ভনিদ াঁিফানড়া ভন্ডর ফানড় িাদভ ভনিদ (১) 1 1945 23 ভনিদ ০11945০23 

ভনিদ াঁিফানড়া ভন্ডর ফানড় িাদভ ভনিদ (২) 1 1940 24 ভনিদ ০11940০24 

ভনিদ ভাথুযাপুয দপাদায াড়া িাদভ ভনিদ 1 1950 26 ভনিদ ০11950০26 

ভনিদ ভাথুযাপুয নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ 1 2011 27 ভনিদ ০12011০27 

ভনিদ ভাথুযাপুয রখ াড়া িাদভ ভনিদ 1 1980 28 ভনিদ ০11980০28 

ভনিদ অিাায নভনি িাদভ ভনিদ 2 2012 32 ভনিদ ০22012০32 

ভনিদ ন ভত যািাপুয িাদভ ভনিদ 2 1973 35 ভনিদ ০21973০35 

ভনিদ ন ভত যািাপুয পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ 2 1986 36 ভনিদ ০21986০36 

ভনিদ ডািা ফাযা িাদভ ভনিদ 2 1992 39 ভনিদ ০21992০39 

ভনিদ ডািা ফাযা পূফ য াড় িাদভ ভনিদ 2 1980 40 ভনিদ ০21980০40 

ভনিদ নভনাফািায িাদভ ভনিদ 2 1990 43 ভনিদ ০21990০43 

ভনিদ িাভতরা িাদভ ভনিদ 3 1994 44 ভনিদ ০31994০44 

ভনিদ নিযপুয িাদভ ভনিদ 3 1937 46 ভনিদ ০31937০46 

ভনিদ যািাপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 3 2002 49 ভনিদ ০32002০49 

ভনিদ যািাপুয নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ 3 1972 50 ভনিদ ০31972০50 

ভনিদ যািাপুয যদায াড়া িাদভ ভনিদ 3 2000 52 ভনিদ ০32000০52 

ভনিদ িনগাড়া ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ 4 1979 56 ভনিদ ০41979০56 

ভনিদ িনগাড়া ভনিদ 4 1955 58 ভনিদ ০41955০58 

ভনিদ রমাগভানপুয ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 4 1989 59 ভনিদ ০41989০59 

ভনিদ রমাগভানপুয দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 4 1996 60 ভনিদ ০41996০60 

ভনিদ রমাগভানপুয ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ 4 2000 61 ভনিদ ০42000০61 

ভনিদ এনাদতপুয পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ 5 1973 64 ভনিদ ০51973০64 

ভনিদ রিাত যনভপুয পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ 5 1960 69 ভনিদ ০51960০69 

ভনিদ রিাত যনভপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 5 1992 71 ভনিদ ০51992০71 

ভনিদ ফুরফানড় িাদভ ভনিদ 5 1986 73 ভনিদ ০51986০73 

ভনিদ ফুরফানড় পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ 5 2013 74 ভনিদ ০52013০74 

ভনিদ ভদনাযপুয ফািায িাদভ ভনিদ 5 1981 80 ভনিদ ০51981০80 

ভনিদ ভদনাযপুয মুনি াড়া িাদভ ভনিদ 5 1965 81 ভনিদ ০51965০81 

ভনিদ  াদদখারী নফদশ্ব াড়া িাদভ ভনিদ 6 1993 84 ভনিদ ০61993০84 

ভনিদ  াদদখারী  ফািায  িাদভ ভনিদ 6 1967 85 ভনিদ ০61967০85 

ভনিদ  াদদখারী ভাে াড়া িাদভ ভনিদ 6 1980 88 ভনিদ ০61980০88 

ভনিদ  াদদখারী দনক্ষণ াড়া 6 1999 91 ভনিদ ০61999০91 



  

াতা-15 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভনিদ ানভপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যার িাদভভনিদ 6 1945 98 ভনিদ ০61945০98 

ভনিদ  াভাযগন্না নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 7 1997 102 ভনিদ ০71997০102 

ভনিদ  াভাযগন্না ফািায িাদভ  ভনিদ 7 2013 104 ভনিদ ০72013০104 

ভনিদ  াভাযগন্না ভধ্য াড়ািাদভ ভনিদ 7 0 105 ভনিদ ০70০105 

ভনিদ যাভকৃষ্ণপুয িাদভ ভনিদ 7 2000 108 ভনিদ ০72000০108 

ভনিদ যাভকৃষ্ণপুয পূফ য িাদভ ভনিদ 7 2008 111 ভনিদ ০72008০111 

ভনিদ কুতুফপুয িাদভ ভনিদ 8 1981 117 ভনিদ ০81981০117 

ভনিদ ির য িাদভ ভনিদ 8 0 121 ভনিদ ০80০121 

ভনিদ ির য পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ 8 2010 122 ভনিদ ০82010০122 

ভনিদ িযাভপুয িাদভ ভনিদ 8 2000 124 ভনিদ ০82000০124 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ধভী ঈানার (ভনিয) 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভনিয  াদদখারী  ানর ভনিয 6 2000 87 ভনিয ০62000০87 

ভনিয  াদদখারী দূগাভনিয 6 2013 92 ভনিয ০62013০92 

ভনিয ানভপুয ঋনলাড়া ভনিয 6 2010 95 ভনিয ০62010০95 

ভনিয শুড়া াফ যিনীন  ানর ভনিয 9 1885 128 ভনিয ০91885০128 

ভনিয শুড়া াফ যিনীন দ্যগ যা ভনিয 9 2007 129 ভনিয ০92007০129 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ইদগাহ্ 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ইদগা আছারী ইদগা ভদান 1 0 4 ইগা ০10০4 

ইদগা গাওগযা ইদগা ভদান 1 0 16 ইগা ০10০16 

ইদগা াঁিফানড়া ইদগা ভদান 1 0 20 ইগা ০10০20 

ইদগা ভাথুযাপুয ইদগা ভদান 1 0 25 ইগা ০10০25 

ইদগা ন ভত যাভপুয ইদগা ভদান 2 1962 37 ইগা ০21962০37 

ইদগা নিযপুয ইদগা ভদান 3 1939 45 ইগা ০31939০45 

ইদগা যািাপুয নিভ াড়া ইদগা ভদান 3 1985 48 ইগা ০31985০48 

ইদগা িনগাড়া ঈিযাড়া ইদগা ভদান 4 1968 55 ইগা ০41968০55 

ইদগা িনগাড়া ভধ্যাড়া ইদগা ভদান 4 2000 57 ইগা ০42000০57 

ইদগা এনাদতপুয ভধ্য াড়া ইদগা ভদান 5 1975 67 ইগা ০51975০67 

ইদগা রিাত যনভপুয পূফ য াড়া ইদগা ভদান 5 1980 68 ইগা ০51980০68 

ইদগা রিাত যনভপুয নিভ াড়া ইদগা ভদান 5 1970 70 ইগা ০51970০70 

ইদগা ফুরফানড় ভধ্য াড়া ইদগা ভদান 5 1985 75 ইগা ০51985০75 

ইদগা ভদনাযপুয ইদগা ভদান 5 1950 77 ইগা ০51950০77 

ইদগা  াদদখারী ইদগা 6 1968 86 ইগা ০61968০86 

ইদগা ানভপুয ইদগাহ্ 6 1943 94 ইগা ০61943০94 

ইদগা যাভকৃষ্ণপুয ীযতরা ইদগা 7 0 109 ইগা ০70০109 

ইদগা যাভকৃষ্ণপুয প্রাআভাযী স্কুর ইদগা 7 2003 110 ইগা ০72003০110 



  

াতা-16 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ইদগা কুতুফপুয স্কুর ভাট ইদগা 8 1981 118 ইগা ০81981০118 

ইদগা ির য ভধ্যাড়া ইদগা 8 1980 123 ইগা ০81980০123 

ইদগা শুড়া ইদগা ভদান 9 2002 125 ইগা ০92002০125 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ:  শ্মান 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

শ্মানঘাট ডািা ফাযা শ্মানঘাট 2 0 41 শ্মান ০20০41 

শ্মানঘাট যাভকৃষ্ণপুয ভাশ্মান ঘাট 7 1963 114 শ্মান ০71963০114 

শ্মানঘাট যাভকৃষ্ণপুয ভাশ্মান ভনিয 7 2009 115 শ্মান ০72009০115 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: াট/ ফািায / ভাদ যট 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভাদ যট আছারী ফািায 1 0 8 ভা  ০10০8 

ভাদ যট ভদনাযপুয ফািায 5 1918 79 ভা  ০51918০79 

ভাদ যট  াভাযগন্না ফািায 7 2000 103 ভা  ০72000০103 

ভাদ যট রিৌযাস্তা ফািায 7 1998 107 ভা  ০71998০107 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ:  ফযস্থান/ভািায 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

ভািায িাঁদা অওনরায দযফায 1 0 19 ভািায ০10০19 

 ফযস্থান ভদনাযপুয নিভ াড়া  ফযস্থান 5 1920 78  ফযস্থান ০51920০78 

 

 

 

 

 

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

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

গবীয নরকূ ১ নং ওাদড য রভাট ৮০০ টি গবীয নরকু অদছ 1 0 1 গন ০10০1 

গবীয নরকূ আছারী ভণ্ডদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2011 2 গন ০12011০2 

গবীয নরকূ আছারী লুপায ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু 1 2011 3 গন ০12011০3 

গবীয নরকূ আছারীয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু 1 2011 4 গন ০12011০4 

গবীয নরকূ াঁিফাড়ীমা নভত াতীয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2011 5 গন ০12011০5 

গবীয নরকূ আছারী াআরট স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 1 1978 6 গন ০11978০6 

গবীয নরকূ আছারী অফদ্যর রভাতাদরদফয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 1978 7 গন ০11978০7 

গবীয নরকূ াঁিফাড়ীা নদ ভণ্ডদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 1982 8 গন ০11982০8 

গবীয নরকূ ভথুযাপুয রখ াভাদদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 1982 9 গন ০11982০9 

গবীয নরকূ ভথুযাপুয নফশ্বাদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2001 10 গন ০12001০10 

গবীয নরকূ গাওগযা , স্কুদরয াদ ১ টি গবীয নরকূ 1 2001 11 গন ০12001০11 

গবীয নরকূ আছারী যওদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু 1 2012 12 গন ০12012০12 



  

াতা-17 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

গবীয নরকূ আছারী আ ফাদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012 13 গন ০12012০13 

গবীয নরকূ ২ নং ওাদড য ন ছভত যািাপুয গ্রাদভ রভাট ৪০০ টি গবীয নরকূ অদছ 2 0 18 গন ০20০18 

গবীয নরকূ ২ নং ওাদড য ডািা ফামযা ২২০ টি গবীয নরকূ অদছ 2 0 19 গন ০20০19 

গবীয নরকূ ন িভতপুয িাভার রভাল্যায রদা াদনয াভাদন ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 20 গন ০22013০20 

গবীয নরকূ ন ছভত যািাপুয াভাদদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 21 গন ০22013০21 

গবীয নরকূ ন ছভত নযফুদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 22 গন ০22013০22 

গবীয নরকূ র ছভত ভনেদ য ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 23 গন ০22013০23 

গবীয নরকূ ডািা ফাফা যনপ রভাল্যায ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013 24 গন ০22013০24 

গবীয নরকূ াাবুয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নযকূ 2 2013 25 গন ০22013০25 

গবীয নরকূ ন ভত যািাপুয আ ফাদরয ফাড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2011 26 গন ০22011০26 

গবীয নরকূ ন ছভত যািাপুয ও দতয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু 2 2011 27 গন ০22011০27 

গবীয নরকূ ন ছভত রযিাঈদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2011 28 গন ০22011০28 

গবীয নরকূ ৩ নং ওাদড য রভাট ২৮০ টি গবীয নরকূ অদছ 3 0 34 গন ০30০34 

গবীয নরকূ যািাপুয অ যাদভয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012 35 গন ০32012০35 

গবীয নরকূ যািাপুয ইদগাহ্ ভাদঠ ১ টি গবীয নরকূ 3 2007 36 গন ০32007০36 

গবীয নরকূ যািাপুয ফিলু ভাষ্টাদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011 37 গন ০32011০37 

গবীয নরকূ যিয পুয পাদ দযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 3 2007 38 গন ০32007০38 

গবীয নরকূ ৪ নং ওাদড য মনগয াড়া ১৫০ টি গবীয নরকূ অদছ 4 0 40 গন ০40০40 

গবীয নরকূ মনগয াড়া ভস্তপায ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 4 2011 41 গন ০42011০41 

গবীয নরকূ মনগয াড়া যাজ্জাদ য ফাড়ী ১ টি গবীয নরকূ 4 2011 42 গন ০42011০42 

গবীয নরকূ মনগয াড়া যাজ্জাদ য ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 4 0 43 গন ০40০43 

গবীয নরকূ ৫ নং ওাদড য এনাদতপুদয ৭০ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0 45 গন ০50০45 

গবীয নরকূ ৫ নং ওাদড য ফুরফাড়ীা ২৫ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0 46 গন ০50০46 

গবীয নরকূ ৫ নং ওাদড য ভদনাযপুদয ১০০ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0 47 গন ০50০47 

গবীয নরকূ ভদনাযপুয নরা দতয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 2010 48 গন ০52010০48 

গবীয নরকূ ভদনাযপুয াাদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 2010 49 গন ০52010০49 

গবীয নরকূ ভদনাযপুয যািায ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 2010 50 গন ০52010০50 

গবীয নরকূ এনাদত পুয আনছায অরীয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 2010 51 গন ০52010০51 

গবীয নরকূ ৬ নং ওযদদ ানভপুয গ্রাদভ ৩০০ টি গবীয নরকূদয 6 0 55 গন ০60০55 

গবীয নরকূ ৬ নং ওাদড য  াদদখারী গ্রাদভ ৯৬ টি গবীয নরকূদয 6 0 56 গন ০60০56 

গবীয নরকূ ানভপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদম ১ টি গবীয নরকূ 6 0 57 গন ০60০57 

গবীয নরকূ ানভপুয নযফুদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 6 2012 58 গন ০62012০58 

গবীয নরকূ ানভপুয নদ্যর মুিীয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 6 2012 59 গন ০62012০59 

গবীয নরকূ  াভাযগন্না ফািাদয ১ টি গবীয নরকূ 7 2000 63 গন ০72000০63 

গবীয নরকূ  াভাযগন্না পনফাদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 7 2000 64 গন ০72000০64 

গবীয নরকূ যাভকৃষ্ণপুয ফািাদয ১ টি গবীয নরকূ 7 1997 65 গন ০71997০65 

গবীয নরকূ যাভকৃষ্ণপুয ফািাদয প্রাআভাযী স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ যদদছ 7 2008 66 গন ০72008০66 

গবীয নরকূ  াভাযগন্না প্রাআভাযী স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ যদমদছ 7 2009 67 গন ০72009০67 

গবীয নরকূ যাভকৃষ্ণপুয পজুদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ যদদছ 7 2010 68 গন ০72010০68 

গবীয নরকূ রগারাভ যসূদরয ফাড়ীদত  ১ টি গবীয নরকূ যদদছ 7 2010 69 গন ০72010০69 



  

াতা-18 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

গবীয নরকূ ৭ নং ওাদড য যাভকৃষ্ণপুয গ্রাদভ ২১০ টি গবীয নরকূ অদছ 7 0 70 গন ০70০70 

গবীয নরকূ ৭ নং ওাদড য  াভাযগন্না গ্রাদভ ১৩০ টি গবীয নরকূ অদছ 7 0 72 গন ০70০72 

গবীয নরকূ ৮ নং ওাদড য রভাট ৮০৫ টি গবীয নরকূ অদছ 8 0 80 গন ০80০80 

গবীয নরকূ কুতুফপুয ফািাদয ১ টি গবীয নরকূ 8 2013 81 গন ০82013০81 

গবীয নরকূ ি ভাদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয  নরকূ 8 2013 82 গন ০82013০82 

গবীয নরকূ ভারুদপয ফাড়ীদত ১ টি গবীয  নরকূ 8 2013 83 গন ০82013০83 

গবীয নরকূ ৯ নং ওাদড য শুড়া ৩৩০ টি গবীয নরকূ অদছ 9 0 95 গন ০90০95 

গবীয নরকূ শুড়া ঘদণন দদিয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 0 96 গন ০90০96 

গবীয নরকূ শুড়া ভাধ্যনভ  নফদ্যারদ ১ টি গবীয নরকূ 9 2008 97 গন ০92008০97 

গবীয নরকূ শুড়া প্রদন দদওয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 2013 98 গন ০92013০98 

গবীয নরকূ শুড়া কৃষ্ণ ন দডননায ফনড়ীদত ১ টি গবীয  নরকূ 9 2013 99 গন ০92013০99 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: স্যাননটাযী  ল্যানিন/টদরট 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

স্যাননটাযী ল্যানিন গাওগযা ওভয অরীয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 1 2011 14 দর ০12011০14 

স্যাননটাযী ল্যানিন আছারী ভওদ্যদ এয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 1 2012 15 দর ০12012০15 

স্যাননটাযী ল্যানিন আছারী অব্দু াভাদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 1 2012 16 দর ০12012০16 

স্যাননটাযী ল্যানিন ১ নং ওাদড য রভাট ১০০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 1 0 17 দর ০10০17 

স্যাননটাযী ল্যানিন ািাদনয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 2 2013 29 দর ০22013০29 

স্যাননটাযী ল্যানিন ছাাফয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 2 2012 30 দর ০22012০30 

স্যাননটাযী ল্যানিন ন ছভত যািাপুয নুয আরাদভ ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 2 2013 31 দর ০22013০31 

স্যাননটাযী ল্যানিন ২ নং ওাদড য ন ছভত যািাপুয গ্রাদভ প্রা ৪২০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 2 0 32 দর ০20০32 

স্যাননটাযী ল্যানিন ২ নং ওাদড য ডািা ফামযা গ্রাদভ ২৩০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 2 0 33 দর ০20০33 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৩ নং ওাদড য রভাট ২৯০ টি স্যাদনটাযী  ল্যানিন অদছ 3 0 39 দর ০30০39 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৪ নং ওাদড য মনগয াড়া ১০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 4 0 44 দর ০40০44 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওাদড য ভদনাযপুদয ৭৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 5 0 52 দর ০50০52 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওাদড য ফুরফানড়া ৩০ টি স্যাদনটাযী ল্যানিন অদছ 5 0 53 দর ০50০53 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৫ নং ওাদড য এনাদতপুদয ৬০ টি স্যাদনটাযী ল্যানিন অদছ 5 0 54 দর ০50০54 

স্যাননটাযী ল্যানিন ানভপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারদ ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন যদমদছ 6 0 60 দর ০60০60 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওাদড য ানভপুয গ্রাদভ ৩২০ টি স্যাননটাযী ল্যানিদনয অদছ 6 0 61 দর ০60০61 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৬ নং ওাদড য  াদদখারী গ্রাদভ ১০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 6 0 62 দর ০60০62 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ নং ওাদড য যাভকৃষ্ণপুয গ্রাদভ ২১০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 7 0 71 দর ০70০71 

স্যাননটাযী ল্যানিন যাভকৃষ্ণপুয নিরুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ অদছ 7 2007 73 দর ০72007০73 

স্যাননটাযী ল্যানিন যাভকৃস্ঞপুয যাজ্জাদ য ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 7 2007 74 দর ০72007০74 

স্যাননটাযী ল্যানিন যাভকৃষ্ণপুয মৃনিদতয ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 7 2007 75 দর ০72007০75 

স্যাননটাযী ল্যানিন যাভকৃষ্ণপুয  ফাবুয  অরীয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 7 2007 76 দর ০72007০76 

স্যাননটাযী ল্যানিন  াভাযগন্না াদদভয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন যদদছ 7 2008 77 দর ০72008০77 

স্যাননটাযী ল্যানিন  াভাযগন্না তনফয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 7 2008 78 দর ০72008০78 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৭ নং ওাদড য  াভাযগন্না গ্রাদভ ১২৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 7 0 79 দর ০70০79 

স্যাননটাযী ল্যানিন কুতুফপুয িনরদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 2005 84 দর ০82005০84 



  

াতা-19 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

স্যাননটাযী ল্যানিন কুতুফপুয ভামুদনয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 2005 85 দর ০82005০85 

স্যাননটাযী ল্যানিন অদনাাদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 2005 86 দর ০82005০86 

স্যাননটাযী ল্যানিন কুতুপুয রাদদনয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 2006 87 দর ০82006০87 

স্যাননটাযী ল্যানিন ির য ফাফদযয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী রে্নিন অদছ 8 2007 88 দর ০82007০88 

স্যাননটাযী ল্যানিন ির য অব্বাদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 2008 89 দর ০82008০89 

স্যাননটাযী ল্যানিন িনাদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 2005 90 দর ০82005০90 

স্যাননটাযী ল্যানিন িযাভপুয আ ফাদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 2006 91 দর ০82006০91 

স্যাননটাযী ল্যানিন িযাভপুয িাপদযয ফানড়দত ১ টি  স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 0 92 দর ০80০92 

স্যাননটাযী ল্যানিন িনাদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 2008 93 দর ০82008০93 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৮ নং ওাদড য রভাট স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ ২৯৬ টি 8 0 94 দর ০80০94 

স্যাননটাযী ল্যানিন শুড়া দা  ভজুভদাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ অদছ 9 2013 100 দর ০92013০100 

স্যাননটাযী ল্যানিন ৯ নং ওাদড য শুড়া গ্রাদভ ৩০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিদনয অদছ 9 0 101 দর ০90০101 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ভাটিয যাস্তা 

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

ভাটিয যাস্তা আছারী ঈওয ভাদঠয রযাড 1 0 38 অফদায এয ফানড় ভাদঠয রল ভাযা ০10০38 

ভাটিয যাস্তা িা রাদায  াড়া রযাড 1 0 39 ভাষ্টয অভিাদ এয ফানড় ওনরাদযয ফানড় ভাযা ০10০39 

ভাটিয যাস্তা আছারীয পূফ য াড়া  রযাড 1 0 40 ভাদ্রাা মুনিফদযয ফানড় ভাযা ০10০40 

ভাটিয যাস্তা ভথুযা ঈওয াড়ায রযাড 1 0 41 নিরুদর  ফানড় অফয এয ফানড় ভাযা ০10০41 

ভাটিয যাস্তা ভথুযাপুয নিভ াড়ায যাস্তা 1 0 42 রযাস্তদভয ফানড় ভওরানা াদদফয ফানড় ভাযা ০10০42 

ভাটিয যাস্তা ভথুযাপুয দনক্ষণ াড়ায যাস্তা 1 0 43 াআদ্যদরয ফানড় রখ াড়া ভাযা ০10০43 

ভাটিয যাস্তা আনল ভাদঠয যাস্তা 1 0 44 তানযদ য ফানড় আরা নফরায ফানড় ভাযা ০10০44 

ভাটিয যাস্তা আছারী নিভ াড়ায যাস্তা 1 0 45 িাভাত এয ফানড় তানয  এয ফানড় ভাযা ০10০45 

ভাটিয যাস্তা শ্মান ঘাট রযাড 2 2012 59 মুকুদরয ফানড় শ্মন ভাযা ০22012০59 

ভাটিয যাস্তা ভাদঠয যাস্তা 2 2013 60 যফঈদরয ফানড় ভাঠ ভাযা ০22013০60 

ভাটিয যাস্তা খার রযাড 2 0 61  ননুদযয ফানড় খার ভাযা ০20০61 

ভাটিয যাস্তা অ ফদযয ফানড় যাস্তা 2 0 62 রভআন রযাড অ ফদযয ফানড় ভাযা ০20০62 

ভাটিয যাস্তা ন  যািাপুয াড়া রযাড 2 2013 63 নভনাদিয ফানড় অিাাদযয ফানড় ভাযা ০22013০63 

ভাটিয যাস্তা িাভতরা রযাড 2 0 64 াভসুদরয  ফানড় যহুদরয ফানড় ভাযা ০20০64 

ভাটিয যাস্তা নফদরয যাস্তা 2 2013 65 ইদগাহ্ নফর ভাযা ০22013০65 

ভাটিয যাস্তা হুদদা াড়া যাস্তা 3 0 79 ভ দছদদয ফানড় নভিাদনয ফানড় ভাযা ০30০79 

ভাটিয যাস্তা নফশ্বা াড়া যাস্তা 3 0 80 মদায ভাগুড়া ড়  প্রাথনভ  নফদ্যার ভাযা ০30০80 

ভাটিয যাস্তা যদায াড়া যাস্তা 3 0 81 রভাদরদভয ফানড় দ্র নফর ভাযা ০30০81 

ভাটিয যাস্তা নিযপুয যাস্তা 3 0 82 িািারীয ফানড় নিয পুয ইদগা ভাযা ০30০82 

ভাটিয যাস্তা ভনিদ যাস্তা 4 0 87 মুিাাদযয ফানড় হুব্রায ফানড় ভাযা ০40০87 

ভাটিয যাস্তা রতদরয াম্প যাস্তা 4 0 88 রতর াম্প যাস্তা ভনিদ ভাযা ০40০88 

ভাটিয যাস্তা পাদফায যাস্তা 4 0 89 ভনায ফানড়  াওাদযয ফানড় ভাযা ০40০89 

ভাটিয যাস্তা নি যাস্তায রভাড় 4 0 90 নি রযিায ফানড় ভাযা ০40০90 

ভাটিয যাস্তা দনক্ষণ  াড়ায যাস্তা 4 0 91 রভন রযাড  ারাদভয ফানড়  ভাযা ০40০91 

ভাটিয যাস্তা াদফায াড়া যাস্তা 4 0 92 নি যাস্তা ভারুদফয ফানড় ভাযা ০40০92 



  

াতা-20 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

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

ভাটিয যাস্তা নদিয রভাড় 4 0 93 নদিয যাস্তা রখা দনয ফানড় ভাযা ০40০93 

ভাটিয যাস্তা ভনিদ যাস্তা 4 0 94 নদিয যাস্তা াদফয াড়া ভনিদ ভাযা ০40০94 

ভাটিয যাস্তা স্কুদরয যাস্তা 4 0 95 নি যাস্তা যাজ্জাদ য ফানড় ভাযা ০40০95 

ভাটিয যাস্তা ঈওয াড়া যাস্তা 4 0 96 নি যাস্তা রগারাদভয ফাড় ভাযা ০40০96 

ভাটিয যাস্তা গুি াড়া যাস্তা 4 0 97 নি যাস্তা আরাদভয ফানড় ভাযা ০40০97 

ভাটিয যাস্তা গুি াড়া যাস্তা 4 0 98 নি ফানড়  াওাদযয ফানড় ভাযা ০40০98 

ভাটিয যাস্তা ভনযপুয নিভ পুয যাস্তা 5 0 106 নরা দতয ফানড় নভন্টুয ফানড় ভাযা ০50০106 

ভাটিয যাস্তা নফশ্বা নাড়ায যাস্তা 5 0 107 এিাায নফশ্বাদয ফানড় আব্রাীদভয ফানড় ভাযা ০50০107 

ভাটিয যাস্তা ভদনাযপুয নিভ াড়ায যাস্তা 5 0 108 ভির নফশ্বাদয ফানড় এিাাদযয ফানড় ভাযা ০50০108 

ভাটিয যাস্তা পুকুয াদড়য যাস্তা 5 0 109 ফাবুয পুকুয াড় ফাবুয ফানড় ভাযা ০50০109 

ভাটিয যাস্তা ভধ্যাড়া যাস্তা 5 0 110 নযাদিয ফানড় মু দরদয ফানড় ভাযা ০50০110 

ভাটিয যাস্তা ভদনাযপুয পূফ য াড়া যাস্তা 5 0 111 ভদনাযপুয যাস্তা আাদ  ফানড় ভাযা ০50০111 

ভাটিয যাস্তা পূফ য াড়া যাস্তা 5 0 112 নদদযয ফানড় রগাীয ফানড় ভাযা ০50০112 

ভাটিয যাস্তা ানভপুয অরতাদপয ফানড় ও রদনয ফানড়য যাস্তা 6 0 125 অরতাদপয ফানড় রদনয  ফানড় ভাযা ০60০125 

ভাটিয যাস্তা খাদরদ য ফানড়  দত নপয ফানড়য যাস্তা 6 0 126 খাদরদ য ফানড় নপয ফানড় ভাযা ০60০126 

ভাটিয যাস্তা রুদনয িনভ দতনফিদয ফানড়য যাস্তা 6 0 127 রুদনয িনভ নফিদয ফানড় ভাযা ০60০127 

ভাটিয যাস্তা ানভপুয অব্বাদয  দত   ানভদ রভ: ফানড়য যাস্তা 6 0 128 অব্বাদয ফানড় ানভদ রভ: ফানড় ভাযা ০60০128 

ভাটিয যাস্তা ানভপুয  াদদখারী দত ফটতরা ভাসুদদয ফানড় যাস্তা 6 0 129  াদদখারী ফটতরা ভাসুদদয ফানড়য যাস্তা ভাযা ০60০129 

ভাটিয যাস্তা ানভপুয নিদতয ফানড়  দত   যনপকুদরয ফানড়য যাস্তা 6 0 130 নিদতয ফানড় যনপকুদরয ফানড়য যাস্তা ভাযা ০60০130 

ভাটিয যাস্তা ানভভপুয নুযআরাদভয ফানড় দত ইদগাহ্ যাস্তা 6 0 131 নুযআরাদভয ফানড় ইদগাহ্ ভাযা ০60০131 

ভাটিয যাস্তা ানভপুয ভাোড়া ভনিদ দত িারাদরয ফানড়য যাস্তা 6 0 132 ভাোড়া ভনিদ িারাদরয ফানড় ভাযা ০60০132 

ভাটিয যাস্তা নরদভয ফানড়য যাস্তা 7 2012 145 র যাভদতয ফানড় নরদভয ফানড় ভাযা ০72012০145 

ভাটিয যাস্তা সূড়া গ্রাভ রযাড 7 0 146 সুআদি রগট সূড়া গ্রাভ ভাযা ০70০146 

ভাটিয যাস্তা সুআি রগট রযাড 7 0 147 রগৌড় ছদরভাদনয ফানড় ভাযা ০70০147 

ভাটিয যাস্তা গননয ফানড়য যাস্তা 7 0 148 ছদরভাদনয ফানড় গননয ফানড় ভাযা ০70০148 

ভাটিয যাস্তা স্কুর রযাড 7 2010 149 গননয ফানড় স্কুর ভাযা ০72010০149 

ভাটিয যাস্তা দ্যরাদরয ফানড় যাস্তা 7 2012 150 ছাওাদযয ফানড় দ্যরাদরয ফানড়  ভাযা ০72012০150 

ভাটিয যাস্তা ফাফদযয ফানড় যাস্তা 7 2012 151 অনভদযয ফানড় ফাফদযয ফানড় ভাযা ০72012০151 

ভাটিয যাস্তা নিরুদরয ফানড়  যাস্তা 7 2008 152 পমজুদযয ফানড় নিরুদরয ফানড় ভাযা ০72008০152 

ভাটিয যাস্তা ফনদযয ফানড়য যাস্তা 7 0 153  ওাদযয ফানড়য ফনদযয ফানড় ভাযা ০70০153 

ভাটিয যাস্তা নিনদাদযয ফানড়য যাস্তা 7 2009 154 অপাদযয ফানড় নিনদাদযয ফানড় ভাযা ০72009০154 

ভাটিয যাস্তা নযাদিয ফানড়য যাস্তা 7 0 155  ালুয ফানড় নযাদিয ফানড় ভাযা ০70০155 

ভাটিয যাস্তা রানায ফানড়য যাস্তা 7 2012 156 ারুদনয ফানড় দ্যরাদরয ফানড় ভাযা ০72012০156 

ভাটিয যাস্তা খাদরয যাস্তা 8 0 170 অদ দযয  ফানড় খার ভাযা ০80০170 

ভাটিয যাস্তা ির য পূফ যাড়া যাস্তা 8 0 171 ান দভয ফানড় ভাঠ  যমন্ত ভাযা ০80০171 

ভাটিয যাস্তা কুতুফপুয ির য  যাস্তা 8 0 172 ফিলুয ফানড় নদ্যদরয ফানড় ভাযা ০80০172 

ভাটিয যাস্তা কুতুফপুয যাস্তা 8 0 173 িনরদরয ফানড় যনপয ফানড় ভাযা ০80০173 

ভাটিয যাস্তা িযাভপুয দনক্ষণ াড়ায যাস্তা 8 0 174 ভনাদযয ফানড় নুযদরয ফানড় ভাযা ০80০174 

ভাটিয যাস্তা িযাভপুয দনক্ষণ াড়ায যাস্তা 8 0 175 িাপদযয ফানড় ভনাদযয ফানড় ভাযা ০80০175 

ভাটিয যাস্তা কুতুফপুয যাস্তা 8 0 176 আাদযয ফানড় নযিাঈদরয ফানড় ভাযা ০80০176 



  

াতা-21 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

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

ভাটিয যাস্তা ির য যাস্তা 8 0 177 াক্কায ফানড় অপাদযয ফানড় ভাযা ০80০177 

ভাটিয যাস্তা ির য যাস্তা 8 0 178 াক্কাদযয ফানড় অদ দভয  ফানড় ভাযা ০80০178 

ভাটিয যাস্তা ির য যাস্তা 8 0 179 অনভদযয ফানড়  াযদভয ফানড় ভাযা ০80০179 

ভাটিয যাস্তা ির য যাস্তা 8 0 180 পনযনদ্দন ফানড়  নযদভয ফানড় ভাযা ০80০180 

ভাটিয যাস্তা শুড়া নিন্ত যাদময ফানড় দত  নফদরয ব্রীদিয যাস্তা 9 0 190 অনিদন্তয ফানড় নফদরয ব্রীি ভাযা ০90০190 

ভাটিয যাস্তা 
শুড়া নরীন ভজুভ দাদযয ফানড় দত তাযাদ নফম্বদয ফানড়য 

যাস্তা 
9 0 191 নরীন ভজুভ দাদযয ফানড় তাযাদদয ফানড়   ভাযা ০90০191 

ভাটিয যাস্তা শুড়া শুকুভাদযয ফানড় দত খুনদযাদভয ফানড়য যাস্তা 9 0 192 শুকুভাদযয ফানড় খুনদযাদভয ফানড় ভাযা ০90০192 

ভাটিয যাস্তা শুড়া ননীদদওয ফানড় দত নতরদ য ফানড়য যাস্তা 9 0 193 ননীন দদওয  ফানড় নতরদ য ফানড় ভাযা ০90০193 

ভাটিয যাস্তা শুড়া সুননর ভজুভদাদযয ফানড় খাদরয যাস্তা 9 0 194 সুননর ভজুদাদযয ফানড় খার ভাযা ০90০194 

ভাটিয যাস্তা শুড় নিরুদরয ফানড়য দত ঈজ্জর ডা: ফানড়য যাস্তা 9 0 195 নিরুদরয ফানড় ঈজ্জদরয ফানড় ভাযা ০90০195 

ভাটিয যাস্তা শুড়া নফি দাদয ফানড় দত খাদরয যাস্তা 9 0 196 নফি দাদয ফানড় খার ভাযা ০90০196 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: া া আদটয নরং যাস্তা 

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

আদটয নরং যাস্তা আছারী দনক্ষণ াড়ায যাস্তা 1 1998 17 ারাদভয ফানড় ফাফলুয ফানড় াআ ০11998০17 

আদটয নরং যাস্তা আনল াড়ায যাস্তা 1 0 18 তানযদ য ফানড় যবুর এয ফানড় াআ ০10০18 

আদটয নরং যাস্তা আছারী নিভ াড়ায যাস্তা 1 1991 19 নিভ াড়ায ভনিদ ভাস্টায অভিাদদয ফানড় াআ ০11991০19 

আদটয নরং যাস্তা নভনাফািায রযাড 2 2013 49 ননা ফািায এনামুদরয ফানড় াআ ০22013০49 

আদটয নরং যাস্তা যািাপুয যদায াড়া যাস্তা 3 2006 73 িাভতরা রভাড় অরতাদয ফানড় াআ ০32006০73 

আদটয নরং যাস্তা যািাপুয যদাযাড়া যাস্তা 3 2006 74 িান নভায ফানড় অপিাদরয ফানড় াআ ০32006০74 

আদটয নরং যাস্তা যািাপুয যদায াড়া যাস্তা 3 2004 75 অফদদযয ফানড় রভাদরদভয ফানড় াআ ০32004০75 

আদটয নরং যাস্তা নিয পুয যাস্তা 3 2008 76 অতদযয ফানড় িািদরয ফানড় াআ ০32008০76 

আদটয নরং যাস্তা নফশ্বা াড়ায যাস্তা 4 2001 84 নি যাস্তা মুন সুদযয ফানড় াআ ০42001০84 

আদটয নরং যাস্তা ানভপুয দয অরীয ফানড় দতঈভাদনয ফানড় যাস্তা 6 2014 114 দয অরীয ঈভাদনয ফানড় াআ ০62014০114 

আদটয নরং যাস্তা ানভপুয  াদদছয ফানড়  দতনযিাঈদরয ফানড়য যাস্তা 6 2014 115  াদদছয ফানড় নযিাঈদরয ফানড় াআ ০62014০115 

আদটয নরং যাস্তা ানভপুয নপদযাদিয ফানড়  দত   ভনিফদযয ফানড়য যাস্তা 6 2003 116 নপদযাদিয ফানড় ভনিফদযয ফানড়য ভাঠ াআ ০62003০116 

আদটয নরং যাস্তা রানায ফানড়য যাস্তা 7 2010 138 রানায ফানড় ারুদনয ফানড় াআ ০72010০138 

আদটয নরং যাস্তা িযাভপুয  যাস্তা 8 2002 163 অদ দযয ফানড় ভাদিদদয ফানড় াআ ০82002০163 

আদটয নরং যাস্তা িযাভপুয যাস্তা 8 2006 164 ভান্নাদনয ফানড় অনরাদযয ফানড় াআ ০82006০164 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: রনযং রফাল্ড 

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

রনযং রফাল্ড যাস্তা আছারী ঈওয াড়া রযাড 1 1998 27 আঈননন নযলদ নানত ফানড় াদনফ ০11998০27 

রনযং রফাল্ড যাস্তা আদানরপূফ য াড়ায রযাড 1 1997 28 নপদ য  ফানড় ভাদ্রাা াদনফ ০11997০28 

রনযং রফাল্ড যাস্তা আদানর পূফ য াড়া রযাড 1 2011 29 অনিজুয   এয ফানড় মুনিফয এয ফানড় াদনফ ০12011০29 

রনযং রফাল্ড যাস্তা আছারীয দনক্ষন াড়ায যাস্তা 1 1998 30 াআফুদরয ফানড় ভকুদরয রদা ান াদনফ ০11998০30 

রনযং রফাল্ড যাস্তা আছারীয দনক্ষণ াড়ায যাস্তা 1 1998 31 ভাষ্টায মুনিদদয ফানড় ারাদভয ফনড়ী াদনফ ০11998০31 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ন যািাপুয াড়া রযাড 2 2012 51 াভসুদযয ফানড় নভনাদিয ফানড় াদনফ ০22012০51 



  

াতা-22 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

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

রনযং রফাল্ড যাস্তা িাভতরা রযাড 2 0 52 িাভতরা াভছুদরয ফানড় াদনফ ০20০52 

রনযং রফাল্ড যাস্তা রঘালাড়া রযাড 2 0 53 অরাদভয ফানড় আভদাদদয ফানড় াদনফ ০20০53 

রনযং রফাল্ড যাস্তা রঘাল াড়া রযাড 2 0 54 আভদাদদয ফানড় রঘাল াড়া াদনফ ০20০54 

রনযং রফাল্ড যাস্তা িগী াড়া যাস্তা 4 2004 85 ভদনাযপুয ফািায রভািাায এয ফানড় াদনফ ০42004০85 

রনযং রফাল্ড যাস্তা এনাদত পুয যাস্তা 5 2004 102 এনাদমতপুয গনন ানযয ফানড় াদনফ ০52004০102 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ফুর ফানড় যাস্তা 5 2004 103 ফুরফানড় রফাতযনভপুয াদনফ ০52004০103 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 
ানভপুয  ঈভাদনয ফানড়   াদদ খারী  নুয 

আরাদভয ফানড় যাস্তা 
6 2008 121 ঈভাদনয ফানড় নুয আরাদভয ফানড় াদনফ ০62008০121 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 
ানভপুয নফোদরয রদা ান  দত  ফাবুয নদনঘয 

যাস্তা 
6 2004 122 নফোদরয ফানড় ফাবুয নদনঘ াদনফ ০62004০122 

রনযং রফাল্ড যাস্তা  দভতরা রযাড 7 0 140 অনভদযয ফানড় মদযয ফানড় াদনফ ০70০140 

রনযং রফাল্ড যাস্তা রছাদনায রভাদড়য যাস্তা 7 2002 141 মদযয ফানড় রছানায রভাড় াদনফ ০72002০141 

রনযং রফাল্ড যাস্তা ভদরদভয ফানড়য যাস্তা 7 2006 142 মদযয ফানড় ভদরদভয ফানড় াদনফ ০72006০142 

রনযং রফাল্ড যাস্তা যাভকৃলপুয যাস্তা 8 2000 165 ফাবুয ফানড় দ্যরাদরয ফানড় াদনফ ০82000০165 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 
শুড়া প্রাথনভ  নফদ্যারদয দত নিন্ত যাদময 

ফানড়য যাস্তা 
9 2003 184 প্রাথনভ  নফদ্যার নিন্ত যাদয ফানড় াদনফ ০92003০184 

রনযং রফাল্ড যাস্তা 
শুড়া ভাধ্যনভ  নফদ্যার  দত সুকুভাদযয ফানড়য 

যাস্তা 
9 2003 185 ভাধ্যনভ  নফদ্যার সুকুভাদযয ফানড় াদনফ ০92003০185 

রনযং রফাল্ড যাস্তা  যড়া ননভর য াদযয ফানড়য যাস্তা 9 2004 186 নন যভর য াদযয  ফানড় িারু নিরুদরয ফানড় াদনফ ০92004০186 

 
 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: া া নি যাস্তা 

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

া া যাস্তা ভদনায পুয আছারী রযাড 1 1983 20 আছারী অবুদরয ফানড় আছারী ওাদ্যদদয  ফানড় ানি ০11983০20 

া া যাস্তা আছারী ঈওয াড়া রযাড 1 1990 21 নফপুদরয রদা ান আঈননন  নযলদ ানি ০11990০21 

া া যাস্তা ঈওয গাওগযা যাস্তা 1 2013 22 নানত ফানড় গাওগযা রল ানি ০12013০22 

া া যাস্তা ভথুযা রযাড 1 0 23 নানত ফানড় ানরভ রভাড় ানি ০10০23 

া া যাস্তা গাওগযায ঈওয াড়ায যাস্তা 1 2011 24 গাওগযা স্কুর ঈওয এয নব্রি ানি ০12011০24 

া া যাস্তা ভথুযীপুয ভাদঠয যাস্তা 1 2009 25 নানদতয ফানড় ভ দছদ রভাোয নব্রি ানি ০12009০25 

া া যাস্তা আছারী নিভ াড়া যাস্তা 1 1988 26 অবুদরয ফানড় ভায এয ফানড় ানি ০11988০26 

া া যাস্তা  দরি রযাড 2 2011 50 ব্রীি তাদরদফয ফানড় ানি ০22011০50 

া া যাস্তা মদায ভাজুযা ড়  3 1985 77 নিয পুয দযিা যৌপ ভ দিদদয ফানড় ানি ০31985০77 

া া যাস্তা ভদনায পুয যাস্তা 5 1998 101 ভদনাযপুয যাস্তা ফুর ফানড় ানি ০51998০101 

া া যাস্তা মদায ভাগুযা ভাড়  6 0 117 নরদডন গ্রাভায স্কুর অ ফয নপনরং রস্টন ানি ০60০117 

া া যাস্তা ানভপুয  তফত পুয ড়  6 2006 118 ানভপুয ফািায িনাদরয ফানড় ানি ০62006০118 

া া যাস্তা ানভপুয িান দযয অড়ত 6 2014 119 িান দযয অড়ত ঘুরুনরা  ব্রীি ানি ০62014০119 

া া যাস্তা ফদদযয রদা ান ঈভাদনয ফানড়য রযাড 6 2002 120 ফদদযয রদা ান ঈভাদনয ফানড়য ানি ০62002০120 

া া যাস্তা  দভতরা রযাড 7 1999 139 ভনপদিয ফানড় রথদ  অনভয পন দযয ফানড় ানি ০71999০139 

 

 



  

াতা-23 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: ব্রীি /  ারবাট য ও ন্যান্য 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

 ারবাট য আছারী নিভ াড়ায যাস্তা ভনিদ দত ভাষ্টাদযয ফানড় ম যন্ত ২টি নযং  ারবাট য অদছ 1 0 1  াবা ০10০1 

 ারবাট য ভদনাযপুয আছারী রযাদড ৪টি আঈ  ারবাট য যদদছ 1 0 2  াবা ০10০2 

 ারবাট য আছারী ঈওয  াড়া রযাদড ৩টি আঈ  ারবাট য 1 0 3  াবা ০10০3 

 ারবাট য আছারী ঈওয াড়া রযাদড ২টি নযং  ারবাট য অদছ 1 0 4  াবা ০10০4 

 ারবাট য ঈওয গাওযগযা যাস্তা ৯টি আঈ  ারবাট য অদছ 1 0 5  াবা ০10০5 

 ারবাট য ভথুযা রযাদড ২টি আঈ  ারবাট য  অদছ 1 0 6  াবা ০10০6 

 ারবাট য ভথুযা রযাদড ২টি নযং  ারবাট য অদছ 1 0 7  াবা ০10০7 

 ারবাট য আছারী পূফ য াড়া রযাদড অনিজুদযয দ য ফানড় দত মুনিফদযয ফানড়য যাস্তা ১টি নযং  ারবাট য অদছ 1 0 8  াবা ০10০8 

 ারবাট য আছারী দনক্ষণ াড়ায যাস্তা ৩টি নযং  ারবাট য অদছ 1 0 9  াবা ০10০9 

 ারবাট য গাওগাযা ঈওয াড়ায যাস্তা ৫টি  ারবাট য  অদছ 1 0 10  াবা ০10০10 

 ারবাট য ভথুযীপুয ভাদঠয যাস্তা যাস্তা ৪টি  ারবাট য অদছ 1 0 11  াবা ০10০11 

 ারবাট য ভথুযা ঈওয াড়া রযাদড ৫টি নযং  ারবাট য অদছ 1 0 12  াবা ০10০12 

 ারবাট য ভথুযা নিভ াড়া রযাদড ২টি নযং  ারবাট য অদছ 1 0 13  াবা ০10০13 

 ারবাট য ভথুযাপুয দনক্ষণ াড়ায যাস্তা ১টি নযং  ারবাট য অদছ 1 0 14  াবা ০10০14 

 ারবাট য ঋনল ভাদঠয যাস্তা তানযদ য ফানড় দত আরা নবরায ফানড় ম যন্ত ১টি নযং  ারবাট য অদছ 1 0 15  াবা ০10০15 

 ারবাট য আছারী নিভ াড়ায যাস্তা ৩টি আঈ  ারবাট য অদছ 1 0 16  াবা ০10০16 

ব্রীি ভদনাযপুয আছারী রযাদড ১টি ব্রীি অদছ 1 0 32 ব্রীি ০10০32 

ব্রীি িা রাদায াড়া রযাদড  ১টি ব্রীি অদছ 1 0 33 ব্রীি ০10০33 

ব্রীি আছারী দনক্ষণ াড়ায যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 1 0 34 ব্রীি ০10০34 

ব্রীি গাওগাযা ঈওয াড়ায যাস্তা ২টি ব্রীি অদছ 1 0 35 ব্রীি ০10০35 

ব্রীি ভথুযীপুয ভাদঠয যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 1 0 36 ব্রীি ০10০36 

ব্রীি আছারী নিভ াড়ায যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 1 0 37 ব্রীি ০10০37 

 ারবাট য শ্মান ঘাট রযাদড ৩টি নযং ারবাট য অদছ 2 0 46  াবা ০20০46 

 ারবাট য ভাদঠয যাস্তা ৫টি নযং  ারবাট য অদছ 2 0 47  াবা ০20০47 

 ারবাট য রঘাল াড়া রযাদড আভদাদদয ফানড় দত রঘাল াড়া ম যন্ত ১টি নযং  ারবাট য অদছ 2 0 48  াবা ০20০48 

ব্রীি  দরি রযাড খাজুযা ১টি ব্রীি অদছ 2 0 55 ব্রীি ০20০55 

ব্রীি িাভতরা রযাদড ৪টি ব্রীি অদছ 2 0 56 ব্রীি ০20০56 

ব্রীি রঘাল াড়া রযাদড ১টি ব্রীি অদছ 2 0 57 ব্রীি ০20০57 

ব্রীি রঘাল াড়া রযাদড আভদাদদয ফানড় দত রঘাল াড়া ম যন্ত ২টি ব্রীি অদছ 2 0 58 ব্রীি ০20০58 

 ারবাট য যািাপুয যদায াড়াযযাস্তা ৪টি ফক্স ারবাট য অদছ 3 0 66  াবা ০30০66 

 ারবাট য যািাপুয যদায াড়া যাস্তা অফদাদযয ফানড় দত রভাদরদভয ফানড় ম যন্ত ১টি নযং  ারবাট য অদছ 3 0 67  াবা ০30০67 

 ারবাট য নিযপুয যাস্তা ১টি নযং  ারবাট য অদছ 3 0 68  াবা ০30০68 

 ারবাট য হুদদা াড়ায যাস্তা ১টি নযং  ারবাট য অদছ 3 0 69  াবা ০30০69 

 ারবাট য নফশ্বা াড়ায যাস্তা ১টি নযং  ারবাট য অদছ 3 0 70  াবা ০30০70 

 ারবাট য যদায াড়ায, রভাদরদভয ফানড় দত দ্দ নফর ম যন্ত ১টি নযং  ারবাট য অদছ 3 0 71  াবা ০30০71 

 ারবাট য নিযপুয যাস্তা িািাযীয ফানড় দত নিপুয আদগা ম যন্ত ২টি নযং  ারবাট য অদছ 3 0 72  াবা ০30০72 

ব্রীি মদায ভাজুযা ড়দ  ২টি ব্রীি অদছ 3 0 78 ব্রীি ০30০78 

 ারবাট য খনগয ফানড় যাস্তা ১টি আঈ  ারবাট য অদছ 4 0 83  াবা ০40০83 

ব্রীি খনগয ফানড় যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 4 0 86 ব্রীি ০40০86 



  

াতা-24 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ম্পদদয ধযণ ম্পদদয নফফযণ ম্পদদয ফস্থান ওাড য ক্র / প্রানিয ার ম্পনিয ক্রনভ  নাক্ত যণ  ংখ্যা 

 ারবাট য ভদনাযপুয ফািায যাস্তা ২টি আঈ  ারবাট য অদছ 5 0 99  াবা ০50০99 

 ারবাট য এনাদতপুয যাস্তা ২টি আঈ  ারবাট য অদছ 5 0 100  াবা ০50০100 

ব্রীি ভদনাযপুয ফািায যাস্তাম ১টি ব্রীি অদছ 5 0 104 ব্রীি ০50০104 

ব্রীি ফুর ফানড়া যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 5 0 105 ব্রীি ০50০105 

 ারবাট য ানভপুয ফদদযয রদা ান দত  ঈভাদনয ফানড়য যাস্তা ১টি ফক্স ারবাট য অদছ 6 0 113  াবা ০60০113 

ব্রীি ানযাভপুয িান দযয অড়ত দত ঘুরুনযা ব্রীি ম যন্ত ১টি ব্রীি অদছ 6 0 123 ব্রীি ০60০123 

ব্রীি ানভপুয অরতাদপয ফানড় দত দরদনয ফানড়য যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 6 0 124 ব্রীি ০60০124 

 ারবাট য  দভ তরা রযাদড অনভদযয ফানড় দত মদযয ফানড় ম যন্ত ৪টি আঈ  ারবাট য অদছ 7 0 133  াবা ০70০133 

 ারবাট য নরদভয ফানড়য যাস্তা  ১টি আঈ  ারবাট য অদছ 7 0 134  াবা ০70০134 

 ারবাট য সৃড়া গ্রাভ রযাদড ২টি আঈ  ারবাট য অদছ 7 0 135  াবা ০70০135 

 ারবাট য গননয ফানড় রযাদড ৪টি আঈ  াা্রবাট য অদছ 7 0 136  াবা ০70০136 

 ারবাট য দ্যরাদরয ফানড়য যাস্তা ১টি আঈ  ারবাট য অদছ 7 0 137  াবা ০70০137 

ব্রীি  দভ তরা রযাদড ২টি ব্রীি অদছ 7 0 143 ব্রীি ০70০143 

ব্রীি রাদদনয রভাদড়য যাস্তা  ১টি ব্রীি অদছ 7 0 144 ব্রীি ০70০144 

 ারবাট য যাভকৃলপুয যাস্তা ৩টি ফক্র  ারবাট য অদছ 8 0 157  াবা ০80০157 

 ারবাট য িযাভপুয যাস্তা ৩টি নযং  ারবাট য অদছ 8 0 158  াবা ০80০158 

 ারবাট য খাদরয যাস্তা  ৩টি নযং  ারবাট য অদছ 8 0 159  াবা ০80০159 

 ারবাট য কুতুফপুয ির য যাস্তা ৫টি নযং  ারবাট য অদছ 8 0 160  াবা ০80০160 

 ারবাট য কুতুফপুয যাস্তা িনরদরয ফানড় দত যনপয ফানড় ম যন্ত ৩টি নযং  ারবাট য অদছ 8 0 161  াবা ০80০161 

 ারবাট য ির য যাস্তা ২টি নযং  ারবাট য অদছ 8 0 162  াবা ০80০162 

ব্রীি যাভকৃলপুয যাস্তা ২টি ব্রীি অদছ 8 0 166 ব্রীি ০80০166 

ব্রীি িযাভপুয যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 8 0 167 ব্রীি ০80০167 

ব্রীি ির য পূফ য াড়া যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 8 0 168 ব্রীি ০80০168 

ব্রীি িযাভপুয দনক্ষণ াড়ায যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 8 0 169 ব্রীি ০80০169 

 ারবাট য শুড়া নিন্ত যাদয ফানড় দত নফদরয ব্রীদিয যাস্তা ১টি  ারবাট য অদছ 9 0 181  াবা ০90০181 

 ারবাট য শুঢ়া ভাধ্যনভ  নফদ্যার দত সুকুভাদযয ফানড়য যাস্তা ১টি নযং  াযবাট য অদছ 9 0 182  াবা ০90০182 

 ারবাট য শুড়া শুকুভাদযয ফানড় দত খুনদযাদভয ফানড় যাস্তা ৬টি নযং  ারবাট য অদছ 9 0 183  াবা ০90০183 

ব্রীি শুড়া নিন্ত যাদয ফানড় দত নফদরয ব্রীি ম যন্ত ১টি রছাট ব্রীি অদছ 9 0 187 ব্রীি ০90০187 

ব্রীি শুড়া নন যভর য াদযয ফানড় দত িারুভজুভদাদযয ফানড়য যাস্তা ১টি রছাট ব্রীি অদছ 9 0 188 ব্রীি ০90০188 

ব্রীি শুড়া শুকুভাদযয ফানড় দত খুনদযাভ নফশ্বাদয ফানড়য যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 9 0 189 ব্রীি ০90০189 

 

 

 



  

াতা-25 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

 

 

 

 

 

ধ্যা-২ : ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 

  



  

াতা-26 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: বফন 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1 ৩ নং আছারী আঈননন নযলদ । বফন ১ টি রুভ ১২ টি 1 1961   এর নি আ নড 2006         

2 আঈননন স্বাস্থয ও নযফায নয ল্পনা র ন্দ্র । বফন ১ টি ২ তরা, রুভ ৮ টি 1 1985               

3 আছারী আঈননন র্ভনভ নপ 1 0               

4 আছারী ইদগা ভদান 1 0     2002   স্থানী িনগণ     

5 আছারী ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 1 0               

6 আছারী পূফ যাড়া িাদভ ভনিদ 1 1815               

7 আছারী নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 1 0               

8 আছারী ফািায 1 0               

9 আছারী ফহুমুখী ভাধ্যনভ  নফদ্যার । বফন ৪ টি রুভ ১৭ টি 1 1939     1993   এর নি আ নড     

10 আছারী ভদডর  দরি । ছাদদয বফন ১ টি, টিনদড ১ টি, রভাট রুভ ১২ টি 1 2004               

11 আছারী ভধ্য াড়া িাদভ ভনিদ 1 2013               

12 আছারী ভন্ডর াড়া িাদভ ভনিদ 1 1970               

13 আছারী যননদা  ওভী ভাদ্রাা 1 2004     ২০১২/১৩ ১ টন গভ আঈ ন     

14 আছারী যননদা  ওভী ভাদ্রাা এনতভখানা 1 2004               

15 আছারী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ২ টি, রুভ ৮ টি 1 1926     ২০১২/১৩ 555500 এর নি আ নড     

16 গাওগযা ইদগা ভদান 1 0               

17 গাওগযা িাদভ ভনিদ 1 1940               

18 গাওগযা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 1 1997               

19 িাঁদা অওনরায দযফায 1 0               

20 াঁিফানড়া ইদগা ভদান 1 0               

21 াঁিফানড়া ীযফানড়া ভনিদ 1 0               

22 াঁিফানড়া নফশ্বা ফানড় িাদভ ভনিদ 1 1995               

23 াঁিফানড়া ভন্ডর ফানড় িাদভ ভনিদ (১) 1 1945               

24 াঁিফানড়া ভন্ডর ফানড় িাদভ ভনিদ (২) 1 1940               

25 ভাথুযাপুয ইদগা ভদান 1 0               

26 ভাথুযাপুয দপাদায াড়া িাদভ ভনিদ 1 1950               

27 ভাথুযাপুয নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ 1 2011               

28 ভাথুযাপুয রখ াড়া িাদভ ভনিদ 1 1980               

29 ভাথুযাপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 1 1979               

30 ভথুযাপুয াদপনিা ভাদ্রাা । বফন ১ টি রুভ ১ টি 1 2001               

31 ভথুযাপুয াদপনিা ভাদ্রাা এনতভখানা 1 2001               

32 অিাায নভনি িাদভ ভনিদ 2 2012               

33 ন ভত যািাপুয  নভঈননটি নক্লনন  । ১ তরা বফন ১ টি, রুভ ২ টি 2 1998               

34 ন ভত যািাপুয িাতী তরুণ ংঘ । ১ তরা বফন, রুভ ২ টি 2 1978   স্থানী িনগণ           

35 ন ভত যািাপুয িাদভ ভনিদ 2 1973     2013   স্থানী িনগণ     

36 ন ভত যািাপুয পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ 2 1986               

37 ন ভত যাভপুয ইদগা ভদান 2 1962     2012 ১ টন িার এভ ন     



  

াতা-27 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

38 ন ভত যািাপুয দানখর ভাদ্রাা । বফন ২ টি টিনদড, রুভ ১০ টি 2 1990     2010   স্থানী িনগণ     

39 ডািা ফাযা িাদভ ভনিদ 2 1992               

40 ডািা ফাযা পূফ য াড় িাদভ ভনিদ 2 1980               

41 ডািা ফাযা শ্মানঘাট 2 0               

42 ডািা ফাযা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার 2 1957     1992   য ানয     

43 নভনাফািায িাদভ ভনিদ 2 1990               

44 িাভতরা িাদভ ভনিদ 3 1994   স্থানী িনগণ           

45 নিযপুয ইদগা ভদান 3 1939   স্থানী িনগণ           

46 নিযপুয িাদভ ভনিদ 3 1937   স্থানী িনগণ           

47 নিযপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 3 1985     ২০১২/১৩   এর নি আ নড     

48 যািাপুয নিভ াড়া ইদগা ভদান 3 1985   স্থানী িনগণ           

49 যািাপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 3 2002   স্থানী িনগণ           

50 যািাপুয নফশ্বা াড়া িাদভ ভনিদ 3 1972   স্থানী িনগণ           

51 যািাপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ২ টি, রুভ ৭ টি 3 1974     2002   এর নি আ নড     

52 যািাপুয যদায াড়া িাদভ ভনিদ 3 2000   স্থানী িনগণ 2011         

53 ানভচুন্নাায ানপনিা ভাদ্রাা । বফন ৩ টি, রুভ ১৩ টি 3 1994   স্থানী িনগণ 2013   স্থানী িনগণ     

54 অা ভাধ্যনভ  নফদ্যার । ছাদদয বফন, রুভ ৬ টি 4 2001   স্থানী িনগণ           

55 িনগাড়া ঈিযাড়া ইদগা ভদান 4 1968   স্থানী িনগণ           

56 িনগাড়া ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ 4 1979     2004         

57 িনগাড়া ভধ্যাড়া ইদগা ভদান 4 2000   স্থানী িনগণ           

58 িনগাড়া ভনিদ 4 1955   স্থানী িনগণ 2004         

59 রমাগভানপুয ঈিয াড়া িাদভ ভনিদ 4 1989               

60 রমাগভানপুয দনক্ষন াড়া িাদভ ভনিদ 4 1996   স্থানী িনগণ           

61 রমাগভানপুয ভাদেয াড়া িাদভ ভনিদ 4 2000   স্থানী িনগণ 2009         

62 দারুনরা ভনরা ভাদ্রাা । টিনদড 4 2001   স্থানী িনগণ           

63 হুদা যািাপুয অদ য অা য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । ১ টি নফনল্ডং বফন রুভ ৪ টি 4 1992   স্থানী িনগণ 2004   এর নি আ নড     

64 এনাদতপুয পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ 5 1973     1990         

65 এনাদতপুয পিলুর ঈলুভ ভাদ্রাা । 5 2010               

66 এনাদতপুয পিলুর ঈলুভ ভাদ্রাা এনতভখানা 5 2010               

67 এনাদতপুয ভধ্য াড়া ইদগা ভদান 5 1975               

68 রিাত যনভপুয পূফ য াড়া ইদগা ভদান 5 1980               

69 রিাত যনভপুয পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ 5 1960               

70 রিাত যনভপুয নিভ াড়া ইদগা ভদান 5 1970               

71 রিাত যনভপুয নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 5 1992     1995         

72 রিাত যনভপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ১ টি টিনদড রুভ ৫ টি 5 1989     1998 595500 এর নি আ নড     

73 ফুরফানড় িাদভ ভনিদ 5 1986     1990         

74 ফুরফানড় পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ 5 2013               

75 ফুরফানড় ভধ্য াড়া ইদগা ভদান 5 1985               



  

াতা-28 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

76 ভদনাপুয দানখর ভাদ্রাা । বফন ৪ টি, ১ টি ছাদদয, রুভ ১২ টি 5 1985     2013         

77 ভদনাযপুয ইদগা ভদান 5 1950               

78 ভদনাযপুয নিভ াড়া  ফযস্থান 5 1920     1998         

79 ভদনাযপুয ফািায 5 1918     2005 200000       

80 ভদনাযপুয ফািায িাদভ ভনিদ 5 1981     1992         

81 ভদনাযপুয মুনি াড়া িাদভ ভনিদ 5 1965     1985         

82 ভদনাযপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ১ টি রুভ ৪ টি 5 1960     1995 420000       

83 অরদযা নপ্র  যাদডট স্কুর , বফন ২টি রুভ ৪টি 6 2012   ননিস্ব থ যান           

84  াদদখারী নফদশ্ব াড়া িাদভ ভনিদ 6 1993   স্থানী িনগণ           

85  াদদখারী  ফািায  িাদভ ভনিদ 6 1967   স্থানী িনগণ           

86  াদদখারী ইদগা 6 1968   স্থানী িনগণ           

87  াদদখারী  ানর ভনিয 6 2000   ননিস্ব থ যান           

88  াদদখারী ভাে াড়া িাদভ ভনিদ 6 1980   স্থানী িনগণ           

89  াদদখারী য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ১ টি, রুভ ৪ টি 6 1992     1997   এর নি আ নড     

90  াদদখারী াদপনিা ভাদ্রাা এফং এনতভখানা । বফন ১ টি রুভ ৩ টি 6 1998   স্থানী িনগণ           

91  াদদখারী দনক্ষণ াড়া 6 1999   স্থানী িনগণ           

92  াদদখারী দূগাভনিয 6 2013   ননিস্ব থ যান           

93 ানপুয  নভঈননটি নক্লনন  6 1998               

94 ানভপুয ইদগাহ্ 6 1943   স্থানী িনগণ           

95 ানভপুয ঋনলাড়া ভনিয 6 2010   স্থানী িনগণ           

96 ানভপুয নফ এ নড ন নপ 6 1943               

97 ানভপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যার । বফন ৩ টি রুভ  ১৪ টি 6 1941     ২০০১/০২   নক্ষা প্রদ ৌর 

নধদিয 

    

98 ানভপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যার িাদভভনিদ 6 1945   স্থানী িনগণ           

99 ানভপুয নরদবন স্কুর এন্ড  দরি। বফন ১ টি রুভ ৪ টি 6 2013   ননিস্ব থ যান           

100 ানভপুয রানারী ক্লাফ 6 2001   ননিস্ব থ যান           

101 ানভপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ২ টি  রুভ ৮ টি 6 1953     1997   এর নি আ নড     

102  াভাযগন্না নিভ াড়া িাদভ ভনিদ 7 1997               

103  াভাযগন্না ফািায 7 2000               

104  াভাযগন্না ফািায িাদভ  ভনিদ 7 2013               

105  াভাযগন্না ভধ্য াড়ািাদভ ভনিদ 7 0               

106  াভাযগন্না য ানয প্রানথনভ  নফদ্যার । বফন ১ টি ১ তরা রুভ ৩ টি 7 1998               

107 রিৌযাস্তা ফািায 7 1998               

108 যাভকৃষ্ণপুয িাদভ ভনিদ 7 2000   স্থানী িনগণ           

109 যাভকৃষ্ণপুয ীযতরা ইদগা 7 0               

110 যাভকৃষ্ণপুয প্রাআভাযী স্কুর ইদগা 7 2003               

111 যাভকৃষ্ণপুয পূফ য িাদভ ভনিদ 7 2008 ১টন িার আঈ ন           

112 যাভকৃষ্ণপুয ফুয াননা ভাদ্রাা । ১ টি টিনদড 7 2008               



  

াতা-29 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

113 যাভকৃষ্ণপুয ফুয াননা ভাদ্রাা । ১ টি টিনদড বফন রুভ ৩ টি 7 2004               

114 যাভকৃষ্ণপুয ভাশ্মান ঘাট 7 1963               

115 যাভকৃষ্ণপুয ভাশ্মান ভনিয 7 2009       ১ টন িার ২ 

ফানন্ডর টিন 

      

116 যাভকৃষ্ণপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ২ টি রুভ ৫ টি 7 1949     2002   এর নি আ নড     

117 কুতুফপুয িাদভ ভনিদ 8 1981   স্থানী িনগণ           

118 কুতুফপুয স্কুর ভাট ইদগা 8 1981   স্থানী িনগণ           

119 কুতুফপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ২ টি রুভ ৮ টি 8 1932     2013   এর নি আ নড     

120 কুতুফপুয াদপনিা ভাদ্রাা । বফন ১ টি রুভ ৪ টি 8 1981   স্থানী িনগণ           

121 ির য িাদভ ভনিদ 8 0   স্থানী িনগণ           

122 ির য পূফ য াড়া িাদভ ভনিদ 8 2010   স্থানী িনগণ           

123 ির য ভধ্যাড়া ইদগা 8 1980   স্থানী িনগণ           

124 িযাভপুয িাদভ ভনিদ 8 2000   স্থানী িনগণ           

125 শুড়া ইদগা ভদান 9 2002   স্থানী িনগণ           

126 শুড়া রখরায  ভাঠ - প্রাথনভ  নফদ্যার + ভাধ্যনভ  নফদ্যার ১ টি 9 0               

127 শুড়া ভাধ্যনভ  নফদ্যার । বফন ৩ টি রুভ ১৩ টি 9 1970     1989   এর নি আ নড     

128 শুড়া াফ যিনীন  ানর ভনিয 9 1885   ননিস্ব থ যান           

129 শুড়া াফ যিনীন দ্যগ যা ভনিয 9 2007   য ানয নুদান           

130 শুড়া য ানয প্রাথনভ  নফদ্যার । বফন ১ টি রুভ ৪টি 9 1930     1989   এর নি আ নড     

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ: অফাফত্র 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1 ষ্টীদরয অরভাযী 0 2006 15000 আঈ ন ননিস্ব           

2 ষ্টীদরয অরভাযী 0 2006 15000 আঈ ন ননিস্ব           

3 ষ্টীদরয অরভাযী 0 2006 15000 আঈ ন ননিস্ব           

4 ষ্টীদরয অরভাযী 0 2006 10000 আঈ ন ননিস্ব           

5 আঈ ন এ 0 2011 1500 এর নি এ ন           

6 ষ্টীদরয পাআর  যানফদনট 0 2006 10000 আঈ ন ননিস্ব           

7  যাদভযা SAMSUNG ES-75 14.2 MP 0 2011 14250 এর নি এ ন         নষ্ট 

8  নম্পঈটায ননআঈ HP 0 2011               

9  নম্পঈটায ননআঈ MAX 0 2011               

10 ন দফাড য নফি 0 2011               

11 ন দফাড য নফি 0 0               

12  নম্পঈটায ভননটয SAMSUNG-B1930 0 2011               

13  নম্পঈটায ভননটয HP 0 2011               



  

াতা-30 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

14 ভাঈ 0 2011               

15 ভাঈ 0 2011               

16 রনোআব APACER 0 2011 750 এর নি এ ন           

17 রনোআব APACER 0 2011 750 এর নি এ ন           

18 ল্যাট SAMSUNG-42 0 2011 63000 এর নি এ ন           

19 ভদডভ গ্রাভীণদপান 0 2011 2500 এর নি এ ন           

20 াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 1000 আঈ ন ননিস্ব           

21 াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 1000 আঈ ন ননিস্ব           

22 াতরওারা  াদঠয রিায 0 0               

23 াতরওারা  াদঠয রিায 0 0               

24 াতরওারা  াদঠয রিায 0 0               

25 াতরওারা  াদঠয রিায 0 0               

26 াতরওারা  াদঠয রিায 0 0               

27 াতরওারা  াদঠয রিায 0 0               

28 াতরওারা  াদঠয রিায 0 0               

29 াতরওারা  াদঠয রিায 0 0               

30 াতরওারা  াদঠয রিায 0 0               

31 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

32 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

33 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

34 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

35 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

36 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

37 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

38 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

39 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

40 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

41 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

42 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

43 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

44 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

45 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

46 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

47 াতরনফীন প্লানস্টদ য রিায 0 2011 765 এর নি এ ন           

48 াতরওারা মুনবং রিায 0 2011 12000 আঈ ন ননিস্ব           

49 াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 2295 এর নি এ ন           

50 াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 2295 এর নি এ ন           

51 াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 2295 এর নি এ ন           



  

াতা-31 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

52 াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 2295 এর নি এ ন           

53 াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 2295 এর নি এ ন           

54 াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 2295 এর নি এ ন           

55 াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 2295 এর নি এ ন           

56 াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 2295 এর নি এ ন           

57 াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 2295 এর নি এ ন           

58 াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 2295 এর নি এ ন           

59 াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 2295 এর নি এ ন           

60 াতরওারা ষ্টীর ও রপাদভয রিায 0 2011 2295 এর নি এ ন           

61 াতরওারা  াদঠয রিায 0 0               

62 াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 1000 আঈ ন ননিস্ব           

63 াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 1000 আঈ ন ননিস্ব           

64 াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 1000 আঈ ন ননিস্ব           

65 াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 1000 আঈ ন ননিস্ব           

66 াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 1000 আঈ ন ননিস্ব           

67 াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 1000 আঈ ন ননিস্ব           

68 াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 1000 আঈ ন ননিস্ব           

69 াতরওারা  াদঠয রিায 0 2006 1000 আঈ ন ননিস্ব           

70 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

71 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

72 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

73 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

74 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

75 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

76 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

77 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

78 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

79 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

80 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

81 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

82 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

83 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

84 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

85 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

86 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

87 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

88 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

89 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               



  

াতা-32 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

90 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

91 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 700 য ানয নুদান           

92 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 700 য ানয নুদান           

93 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 700 য ানয নুদান           

94 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 700 য ানয নুদান           

95 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 700 য ানয নুদান           

96 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 700 য ানয নুদান           

97 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 700 য ানয নুদান           

98 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 700 য ানয নুদান           

99 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 700 য ানয নুদান           

100 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 2006 700 য ানয নুদান           

101 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

102 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

103 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

104 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

105 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

106 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

107 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

108 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

109 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

110 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

111 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

112 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

113 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

114 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

115 াতরনফীন  াঠ ও ররাায রিায 0 0               

116 িনভ রভাট ৪ এ য ২৫ ত  । দাগ নং ৬১৮-১৫ ত , ৮৭৫-১০ ত , ৮৭২-১৩ 

ত , ৮৮৩-১০ ত , ৮৮৫-৩০ ত , ৮৮৪-১৯ ত , ৮৮২-১৬ ত , ৯৮৮-৫৪ 

ত , ৮৪৩-১২ ত , ৮৭০-২৮ ত , ৮৩৮-২২ ত , ২৮৩৫-১৫ ত , ২৯০৮-

৬১ ত , ৩৩২৫-৭০ ত । 

0 0               

117  াঠ ও ররাায ফড় রটনফর 0 0               

118  াঠ ও ররাায ফড় রটনফর 0 0               

119  াঠ ও ররাায ফড় রটনফর 0 0               

120  াঠ ও ররাায রছাট রটনফর 0 0               

121  াদঠয রছাট রটনফর 0 0               

122  াদঠয রছাট রটনফর 0 0               

123  াদঠয রছাট রটনফর 0 0               

124  াদঠয রছাট রটনফর 0 0               



  

াতা-33 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

125  নম্পঈটায রটনফর (টনফ) 0 2011 18400 এর নি এ ন           

126  নম্পঈটায রটনফর (টনফ) 0 2011 18400 এর নি এ ন           

127  াদঠয  নম্পঈটায রটনফর 0 0               

128 াননয ট্াং  0 2006 5000 য ানয নুদান           

129 াননয ট্াং  0 2006 5000 য ানয নুদান           

130 াননয ট্াং  0 2006 5000 য ানয নুদান           

131 াননয াম্প 0 2006 40000 য ানয নুদান           

132 প্রদিক্টয VIVITEK-D508 0 2011 72000 এর নি এ ন           

133 প্রদিক্টয দ্দযা 0 2011               

134 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0 2000 য ানয নুদান           

135 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0 2000 য ানয নুদান           

136 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0               

137 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0               

138 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0               

139 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 0               

140 ননরংপযান (ন্যানার টিী) 0 2006 2000 য ানয নুদান           

141 ননরংপযান 0 2006 2000 য ানয নুদান           

142 ননরংপযান 0 2006 2000 য ানয নুদান           

143 ননরংপযান 0 0               

144 ননরংপযান 0 0               

145 ননরংপযান 0 0               

146 পদটা ন রভনন CANON-IR-1024 0 2011 109750 এর নি এ ন           

147 রনাটি রফাড য 0 2006 1500 য ানয নুদান           

148 স্ক্যানায CANON-110 0 2011 5400 এর নি এ ন           

149  াদঠয ররপ 0 0               

150  াদঠয ররপ 0 0               

151 ষ্টীদরয রাদ ি 0 0               

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ :  নরকূ 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

1 ১ নং ওাদড য রভাট ৮০০ টি গবীয নরকু অদছ 1 0   আঈ ন           

2 আছারী ভণ্ডদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2011   আঈ ন           

3 আছারী লুপায ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু 1 2011   আঈ ন           

4 আছারীয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু 1 2011   আঈ ন           

5 াঁিফাড়ীমা নভত াতীয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2011   আঈ ন           



  

াতা-34 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

6 আছারী াআরট স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ 1 1978               

7 আছারী অফদ্যর রভাতাদরদফয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 1978               

8 াঁিফাড়ীা নদ ভণ্ডদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 1982               

9 ভথুযাপুয রখ াভাদদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 1982               

10 ভথুযাপুয নফশ্বাদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2001               

11 গাওগযা , স্কুদরয াদ ১ টি গবীয নরকূ 1 2001               

12 আছারী যওদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু 1 2012   আঈ ন           

13 আছারী আ ফাদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 1 2012   আঈ ন           

14 গাওগযা ওভয অরীয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 1 2011   আঈ ন           

15 আছারী ভওদ্যদ এয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 1 2012   আঈ ন           

16 আছারী অব্দু াভাদদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 1 2012   আঈ ন           

17 ১ নং ওাদড য রভাট ১০০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 1 0               

18 ২ নং ওাদড য ন ছভত যািাপুয গ্রাদভ রভাট ৪০০ টি গবীয নরকূ অদছ 2 0               

19 ২ নং ওাদড য ডািা ফামযা ২২০ টি গবীয নরকূ অদছ 2 0               

20 ন িভতপুয িাভার রভাল্যায রদা াদনয াভাদন ১ টি গবীয নরকূ 2 2013   আঈ ন           

21 ন ছভত যািাপুয াভাদদয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013   আঈ ন           

22 ন ছভত নযফুদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013   আঈ ন           

23 র ছভত ভনেদ য ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013   আঈ ন           

24 ডািা ফাফা যনপ রভাল্যায ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2013   আঈ ন           

25 াাবুয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নযকূ 2 2013   আঈ ন           

26 ন ভত যািাপুয আ ফাদরয ফাড়দত ১ টি গবীয নরকূ 2 2011   আঈ ন           

27 ন ছভত যািাপুয ও দতয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকু 2 2011   আঈ ন           

28 ন ছভত রযিাঈদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 2 2011   আঈ ন           

29 ািাদনয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 2 2013   আঈ ন           

30 ছাাফয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 2 2012   আঈ ন           

31 ন ছভত যািাপুয নুয আরাদভ ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 2 2013   আঈ ন           

32 ২ নং ওাদড য ন ছভত যািাপুয গ্রাদভ প্রা ৪২০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 2 0               

33 ২ নং ওাদড য ডািা ফামযা গ্রাদভ ২৩০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 2 0               

34 ৩ নং ওাদড য রভাট ২৮০ টি গবীয নরকূ অদছ 3 0               

35 যািাপুয অ যাদভয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 3 2012   আঈ ন           

36 যািাপুয ইদগাহ্ ভাদঠ ১ টি গবীয নরকূ 3 2007   আঈ ন           

37 যািাপুয ফিলু ভাষ্টাদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 3 2011   আঈ ন           

38 যিয পুয পাদ দযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 3 2007   আঈ ন           

39 ৩ নং ওাদড য রভাট ২৯০ টি স্যাদনটাযী  ল্যানিন অদছ 3 0               

40 ৪ নং ওাদড য মনগয াড়া ১৫০ টি গবীয নরকূ অদছ 4 0               

41 মনগয াড়া ভস্তপায ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 4 2011   আঈ ন           

42 মনগয াড়া যাজ্জাদ য ফাড়ী ১ টি গবীয নরকূ 4 2011   আঈ ন           

43 মনগয াড়া যাজ্জাদ য ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 4 0               



  

াতা-35 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

44 ৪ নং ওাদড য মনগয াড়া ১০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 4 0               

45 ৫ নং ওাদড য এনাদতপুদয ৭০ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0               

46 ৫ নং ওাদড য ফুরফাড়ীা ২৫ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0               

47 ৫ নং ওাদড য ভদনাযপুদয ১০০ টি গবীয নরকূ অদছ 5 0               

48 ভদনাযপুয নরা দতয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 2010               

49 ভদনাযপুয াাদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 2010               

50 ভদনাযপুয যািায ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 2010               

51 এনাদত পুয আনছায অরীয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 5 2010               

52 ৫ নং ওাদড য ভদনাযপুদয ৭৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 5 0               

53 ৫ নং ওাদড য ফুরফানড়া ৩০ টি স্যাদনটাযী ল্যানিন অদছ 5 0               

54 ৫ নং ওাদড য এনাদতপুদয ৬০ টি স্যাদনটাযী ল্যানিন অদছ 5 0               

55 ৬ নং ওযদদ ানভপুয গ্রাদভ ৩০০ টি গবীয নরকূদয 6 0               

56 ৬ নং ওাদড য  াদদখারী গ্রাদভ ৯৬ টি গবীয নরকূদয 6 0               

57 ানভপুয য ানয প্রাথনভ  নফদ্যারদম ১ টি গবীয নরকূ 6 0               

58 ানভপুয নযফুদরয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 6 2012   ঈদিরা   4500       

59 ানভপুয নদ্যর মুিীয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 6 2012   ঈদিরা   4500       

60 ানভপুয ভাধ্যনভ  নফদ্যারদ ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন যদমদছ 6 0               

61 ৬ নং ওাদড য ানভপুয গ্রাদভ ৩২০ টি স্যাননটাযী ল্যানিদনয অদছ 6 0               

62 ৬ নং ওাদড য  াদদখারী গ্রাদভ ১০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 6 0               

63  াভাযগন্না ফািাদয ১ টি গবীয নরকূ 7 2000   আঈ ন           

64  াভাযগন্না পনফাদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 7 2000   আঈ ন           

65 যাভকৃষ্ণপুয ফািাদয ১ টি গবীয নরকূ 7 1997   আঈ ন           

66 যাভকৃষ্ণপুয ফািাদয প্রাআভাযী স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ যদদছ 7 2008   আঈ ন           

67  াভাযগন্না প্রাআভাযী স্কুদর ১ টি গবীয নরকূ যদমদছ 7 2009   আঈ ন           

68 যাভকৃষ্ণপুয পজুদযয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ যদদছ 7 2010   আঈ ন           

69 রগারাভ যসূদরয ফাড়ীদত  ১ টি গবীয নরকূ যদদছ 7 2010   আঈ ন           

70 ৭ নং ওাদড য যাভকৃষ্ণপুয গ্রাদভ ২১০ টি গবীয নরকূ অদছ 7 0               

71 ৭ নং ওাদড য যাভকৃষ্ণপুয গ্রাদভ ২১০ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 7 0               

72 ৭ নং ওাদড য  াভাযগন্না গ্রাদভ ১৩০ টি গবীয নরকূ অদছ 7 0               

73 যাভকৃষ্ণপুয নিরুদরয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ অদছ 7 2007   আঈ ন           

74 যাভকৃস্ঞপুয যাজ্জাদ য ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 7 2007   আঈ ন           

75 যাভকৃষ্ণপুয মৃনিদতয ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 7 2007   আঈ ন   2000  আঈ ন     

76 যাভকৃষ্ণপুয  ফাবুয  অরীয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 7 2007   আঈ ন   2000  আঈ ন     

77  াভাযগন্না াদদভয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন যদদছ 7 2008   আঈ ন           

78  াভাযগন্না তনফয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 7 2008   আঈ ন           

79 ৭ নং ওাদড য  াভাযগন্না গ্রাদভ ১২৫ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 7 0               

80 ৮ নং ওাদড য রভাট ৮০৫ টি গবীয নরকূ অদছ 8 0               

81 কুতুফপুয ফািাদয ১ টি গবীয নরকূ 8 2013   আঈ ন           



  

াতা-36 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  নং ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয ঈৎ ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদন 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

ভন্তব্য 

82 ি ভাদনয ফাড়ীদত ১ টি গবীয  নরকূ 8 2013   আঈ ন           

83 ভারুদপয ফাড়ীদত ১ টি গবীয  নরকূ 8 2013   আঈ ন           

84 কুতুফপুয িনরদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 2005   আঈ ন           

85 কুতুফপুয ভামুদনয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 2005   আঈ ন           

86 অদনাাদযয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 2005   আঈ ন           

87 কুতুপুয রাদদনয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 2006   আঈ ন           

88 ির য ফাফদযয ফানড় ১ টি স্যাননটাযী রে্নিন অদছ 8 2007   আঈ ন           

89 ির য অব্বাদয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 2008   আঈ ন           

90 িনাদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 2005   আঈ ন           

91 িযাভপুয আ ফাদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 2006   আঈ ন           

92 িযাভপুয িাপদযয ফানড়দত ১ টি  স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 0               

93 িনাদরয ফানড়দত ১ টি স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ 8 2008               

94 ৮ নং ওাদড য রভাট স্যাননটাযী ল্যানিন অদছ ২৯৬ টি 8 0               

95 ৯ নং ওাদড য শুড়া ৩৩০ টি গবীয নরকূ অদছ 9 0               

96 শুড়া ঘদণন দদিয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 0   আঈ ন           

97 শুড়া ভাধ্যনভ  নফদ্যারদ ১ টি গবীয নরকূ 9 2008   ঈদিরা   5000       

98 শুড়া প্রদন দদওয ফাড়ীদত ১ টি গবীয নরকূ 9 2013   ঈদিরা   5600       

99 শুড়া কৃষ্ণ ন দডননায ফনড়ীদত ১ টি গবীয  নরকূ 9 2013   ঈদিরা   5600       

100 শুড়া দা  ভজুভদাদযয ফানড়দত ১ টি গবীয নরকূ অদছ 9 2013   ঈদিরা           

101 ৯ নং ওাদড য শুড়া গ্রাদভ ৩০০ টি স্যাননটাযী ল্যানিদনয অদছ 9 0               

102                     

103                     

104                     

 

আঈননন নযলদর্ভক্ত ম্পদ :  যাস্তা 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

1 আছারী নিভ াড়ায যাস্তা ভনিদ দত 

ভাষ্টাদযয ফানড় ম যন্ত ২টি নযং  ারবাট য অদছ 

1 0                       

2 ভদনাযপুয আছারী রযাদড ৪টি আঈ  ারবাট য 

যদদছ 

1 0                       

3 আছারী ঈওয  াড়া রযাদড ৩টি আঈ  ারবাট য 1 0                       

4 আছারী ঈওয াড়া রযাদড ২টি নযং  ারবাট য 

অদছ 

1 0                       

5 ঈওয গাওযগযা যাস্তা ৯টি আঈ  ারবাট য অদছ 1 0                       

6 ভথুযা রযাদড ২টি আঈ  ারবাট য  অদছ 1 0                       

7 ভথুযা রযাদড ২টি নযং  ারবাট য অদছ 1 0                       



  

াতা-37 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

8 আছারী পূফ য াড়া রযাদড অনিজুদযয দ য ফানড় 

দত মুনিফদযয ফানড়য যাস্তা ১টি নযং  ারবাট য 

অদছ 

1 0                       

9 আছারী দনক্ষণ াড়ায যাস্তা ৩টি নযং  ারবাট য 

অদছ 

1 0                       

10 গাওগাযা ঈওয াড়ায যাস্তা ৫টি  ারবাট য  

অদছ 

1 0                       

11 ভথুযীপুয ভাদঠয যাস্তা যাস্তা ৪টি  ারবাট য 

অদছ 

1 0                       

12 ভথুযা ঈওয াড়া রযাদড ৫টি নযং  ারবাট য অদছ 1 0                       

13 ভথুযা নিভ াড়া রযাদড ২টি নযং  ারবাট য 

অদছ 

1 0                       

14 ভথুযাপুয দনক্ষণ াড়ায যাস্তা ১টি নযং  ারবাট য 

অদছ 

1 0                       

15 ঋনল ভাদঠয যাস্তা তানযদ য ফানড় দত আরা 

নবরায ফানড় ম যন্ত ১টি নযং  ারবাট য অদছ 

1 0                       

16 আছারী নিভ াড়ায যাস্তা ৩টি আঈ  ারবাট য 

অদছ 

1 0                       

17 আছারী দনক্ষণ াড়ায যাস্তা 1 1998   এর নি এ নড ারাদভয ফানড় ফাফলুয ফানড় ৩৬০ ফুট             

18 আনল াড়ায যাস্তা 1 0     তানযদ য ফানড় যবুর এয ফানড় ৪১০ ফুট           িরভা

ন 

19 আছারী নিভ াড়ায যাস্তা 1 1991   এর নি এ নড নিভ াড়ায ভনিদ ভাস্টায 

অভিাদদয ফানড় 

৫০০ ফুট             

20 ভদনায পুয আছারী রযাড 1 1983   এর নি আ নড আছারী অবুদরয ফানড় আছারী ওাদ্যদদয  

ফানড় 

২ ন নভ             

21 আছারী ঈওয াড়া রযাড 1 1990   এর নি আ নড নফপুদরয রদা ান আঈননন  নযলদ ৪০০ ফুট             

22 ঈওয গাওগযা যাস্তা 1 2013   এর নি আ নড নানত ফানড় গাওগযা রল ১০০০ ফুট             

23 ভথুযা রযাড 1 0   এর নি আ নড নানত ফানড় ানরভ রভাড় ৮০০ ফুট           িরভা

ন 

24 গাওগযায ঈওয াড়ায যাস্তা 1 2011   এর নি আ নড গাওগযা স্কুর ঈওয এয নব্রি ৩০০ ফুট             

25 ভথুযীপুয ভাদঠয যাস্তা 1 2009   এর নি  আ নড নানদতয ফানড় ভ দছদ রভাোয 

নব্রি 

৩৫০ ফুট             

26 আছারী নিভ াড়া যাস্তা 1 1988   এর নি আ নড অবুদরয ফানড় ভায এয ফানড় ৮০০ ফুট             

27 আছারী ঈওয াড়া রযাড 1 1998   এর নি এ ন আঈননন নযলদ নানত ফানড় ৯৮০ ফুট             

28 আদানরপূফ য াড়ায রযাড 1 1997   এর নি এ নড নপদ য  ফানড় ভাদ্রাা ২৪০ ফুট             

29 আদানর পূফ য াড়া রযাড 1 2011   এা্র নি এ নড অনিজুয   এয ফানড় মুনিফয এয ফানড় ৭০৫ ফুট             

30 আছারীয দনক্ষন াড়ায যাস্তা 1 1998   এর নি এ নড াআফুদরয ফানড় ভকুদরয রদা ান ৪১০ ফুট             

31 আছারীয দনক্ষণ াড়ায যাস্তা 1 1998   এর নি এ নড ভাষ্টায মুনিদদয ফানড় ারাদভয ফনড়ী ২৪০ ফুট             

32 ভদনাযপুয আছারী রযাদড ১টি ব্রীি অদছ 1 0                       



  

াতা-38 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

33 িা রাদায াড়া রযাদড  ১টি ব্রীি অদছ 1 0                       

34 আছারী দনক্ষণ াড়ায যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 1 0                       

35 গাওগাযা ঈওয াড়ায যাস্তা ২টি ব্রীি অদছ 1 0                       

36 ভথুযীপুয ভাদঠয যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 1 0                       

37 আছারী নিভ াড়ায যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 1 0                       

38 আছারী ঈওয ভাদঠয রযাড 1 0     অফদায এয ফানড় ভাদঠয রল ২.৫ ন নভ             

39 িা রাদায  াড়া রযাড 1 0     ভাষ্টয অভিাদ এয ফানড় ওনরাদযয ফানড় ৪৮১৮ ফুট             

40 আছারীয পূফ য াড়া  রযাড 1 0     ভাদ্রাা মুনিফদযয ফানড় ৬৮০ ফুট             

41 ভথুযা ঈওয াড়ায রযাড 1 0     নিরুদর  ফানড় অফয এয ফানড় ৭০০ ফুট             

42 ভথুযাপুয নিভ াড়ায যাস্তা 1 0     রযাস্তদভয ফানড় ভওরানা 

াদদফয ফানড় 

৪০০ ফুট             

43 ভথুযাপুয দনক্ষণ াড়ায যাস্তা 1 0     াআদ্যদরয ফানড় রখ াড়া ৩০০ ফুট             

44 আনল ভাদঠয যাস্তা 1 0     তানযদ য ফানড় আরা নফরায ফানড় ১ ন নভ             

45 আছারী নিভ াড়ায যাস্তা 1 0     িাভাত এয ফানড় তানয  এয ফানড় ২৫০ ফুট             

46 শ্মান ঘাট রযাদড ৩টি নযং ারবাট য অদছ 2 0                       

47 ভাদঠয যাস্তা ৫টি নযং  ারবাট য অদছ 2 0                       

48 রঘাল াড়া রযাদড আভদাদদয ফানড় দত রঘাল 

াড়া ম যন্ত ১টি নযং  ারবাট য অদছ 

2 0                       

49 নভনাফািায রযাড 2 2013   আননন নযলদ ননা ফািায এনামুদরয ফানড় ৭০০ ফুট             

50  দরি রযাড 2 2011   এর নি আ নড ব্রীি তাদরদফয ফানড় ২. ৫ ন নভ             

51 ন যািাপুয াড়া রযাড 2 2012   আননন নযলদ াভসুদযয ফানড় নভনাদিয ফানড় ৩০০ ফুট             

52 িাভতরা রযাড 2 0   এর নি আ নড িাভতরা াভছুদরয ফানড় ৩ ন নভ             

53 রঘালাড়া রযাড 2 0     অরাদভয ফানড় আভদাদদয ফানড় ১.৭৫ 

ন নভ 

            

54 রঘাল াড়া রযাড 2 0     আভদাদদয ফানড় রঘাল াড়া ১.৭৫ 

ন নভ 

            

55  দরি রযাড খাজুযা ১টি ব্রীি অদছ 2 0                       

56 িাভতরা রযাদড ৪টি ব্রীি অদছ 2 0                       

57 রঘাল াড়া রযাদড ১টি ব্রীি অদছ 2 0                       

58 রঘাল াড়া রযাদড আভদাদদয ফানড় দত রঘাল 

াড়া ম যন্ত ২টি ব্রীি অদছ 

2 0                       

59 শ্মান ঘাট রযাড 2 2012   আননন নযলদ মুকুদরয ফানড় শ্মন ২ ন নভ             

60 ভাদঠয যাস্তা 2 2013   আননন নযলদ যফঈদরয ফানড় ভাঠ ৩ ন নভ             

61 খার রযাড 2 0      ননুদযয ফানড় খার ০.৫ ন নভ             

62 অ ফদযয ফানড় যাস্তা 2 0     রভআন রযাড অ ফদযয ফানড় ০.৫ ন নভ             

63 ন  যািাপুয াড়া রযাড 2 2013   আঈননন 

নযলদ 

নভনাদিয ফানড় অিাাদযয ফানড় ১ ন নভ             

64 িাভতরা রযাড 2 0     াভসুদরয  ফানড় যহুদরয ফানড় ১ ন নভ             



  

াতা-39 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

65 নফদরয যাস্তা 2 2013   আননন নযলদ ইদগাহ্ নফর ১.৫ ন নভ             

66 যািাপুয যদায াড়াযযাস্তা ৪টি ফক্স ারবাট য 

অদছ 

3 0                       

67 যািাপুয যদায াড়া যাস্তা অফদাদযয ফানড় 

দত রভাদরদভয ফানড় ম যন্ত ১টি নযং  ারবাট য 

অদছ 

3 0                       

68 নিযপুয যাস্তা ১টি নযং  ারবাট য অদছ 3 0                       

69 হুদদা াড়ায যাস্তা ১টি নযং  ারবাট য অদছ 3 0                       

70 নফশ্বা াড়ায যাস্তা ১টি নযং  ারবাট য অদছ 3 0                       

71 যদায াড়ায, রভাদরদভয ফানড় দত দ্দ নফর 

ম যন্ত ১টি নযং  ারবাট য অদছ 

3 0                       

72 নিযপুয যাস্তা িািাযীয ফানড় দত নিপুয 

আদগা ম যন্ত ২টি নযং  ারবাট য অদছ 

3 0                       

73 যািাপুয যদায াড়া যাস্তা 3 2006     িাভতরা রভাড় অরতাদয ফানড় ৩ ন নভ             

74 যািাপুয যদাযাড়া যাস্তা 3 2006     িান নভায ফানড় অপিাদরয ফানড় ৪০০ ফুট             

75 যািাপুয যদায াড়া যাস্তা 3 2004     অফদদযয ফানড় রভাদরদভয ফানড় ৫০০ ফুট             

76 নিয পুয যাস্তা 3 2008     অতদযয ফানড় িািদরয ফানড় ০.৫ ন নভ             

77 মদায ভাজুযা ড়  3 1985   এর নি আ নড নিয পুয দযিা যৌপ ভ দিদদয ফানড় ২ ন নভ             

78 মদায ভাজুযা ড়দ  ২টি ব্রীি অদছ 3 0                       

79 হুদদা াড়া যাস্তা 3 0     ভ দছদদয ফানড় নভিাদনয ফানড় ৬০০ ফুট             

80 নফশ্বা াড়া যাস্তা 3 0     মদায ভাগুড়া ড়  প্রাথনভ  

নফদ্যার 

১ ন নভ             

81 যদায াড়া যাস্তা 3 0     রভাদরদভয ফানড় দ্র নফর ৫০০ ফুট             

82 নিযপুয যাস্তা 3 0     িািারীয ফানড় নিয পুয ইদগা ১০০০ ফুট             

83 খনগয ফানড় যাস্তা ১টি আঈ  ারবাট য অদছ 4 0                       

84 নফশ্বা াড়ায যাস্তা 4 2001     নি যাস্তা মুন সুদযয ফানড় ৫০০ ফুট             

85 িগী াড়া যাস্তা 4 2004     ভদনাযপুয ফািায রভািাায এয 

ফানড় 

২.৫০ 

ন নভ 

            

86 খনগয ফানড় যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 4 0                       

87 ভনিদ যাস্তা 4 0     মুিাাদযয ফানড় হুব্রায ফানড় ১.৫ ন নভ             

88 রতদরয াম্প যাস্তা 4 0     রতর াম্প যাস্তা ভনিদ .৫ ন নভ             

89 পাদফায যাস্তা 4 0     ভনায ফানড়  াওাদযয ফানড় ২০০ ফুট             

90 নি যাস্তায রভাড় 4 0     নি রযিায ফানড় ১৫০ ফুট             

91 দনক্ষণ  াড়ায যাস্তা 4 0     রভন রযাড  ারাদভয ফানড়  ২০০ ফুট             

92 াদফায াড়া যাস্তা 4 0     নি যাস্তা ভারুদফয ফানড় ১৫০ ফুট             

93 নদিয রভাড় 4 0     নদিয যাস্তা রখা দনয ফানড় ৪০০ ফুট             

94 ভনিদ যাস্তা 4 0     নদিয যাস্তা াদফয াড়া 

ভনিদ 

২০০ ফুট             



  

াতা-40 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

95 স্কুদরয যাস্তা 4 0     নি যাস্তা যাজ্জাদ য ফানড় ৩০০ ফুট             

96 ঈওয াড়া যাস্তা 4 0     নি যাস্তা রগারাদভয ফাড় ৭০০ ফুট             

97 গুি াড়া যাস্তা 4 0     নি যাস্তা আরাদভয ফানড় ৩০০ ফুট             

98 গুি াড়া যাস্তা 4 0     নি ফানড়  াওাদযয ফানড় ২০০ ফুট             

99 ভদনাযপুয ফািায যাস্তা ২টি আঈ  ারবাট য 

অদছ 

5 0                       

100 এনাদতপুয যাস্তা ২টি আঈ  ারবাট য অদছ 5 0                       

101 ভদনায পুয যাস্তা 5 1998   এর নি আ নড ভদনাযপুয যাস্তা ফুর ফানড় ১.৫ ন নভ             

102 এনাদত পুয যাস্তা 5 2004   এর নি আ নড এনাদমতপুয গনন ানযয ফানড় ০.৫ ন নভ             

103 ফুর ফানড় যাস্তা 5 2004   এর নি আ নড ফুরফানড় রফাতযনভপুয ১.৫ ন নভ             

104 ভদনাযপুয ফািায যাস্তাম ১টি ব্রীি অদছ 5 0                       

105 ফুর ফানড়া যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 5 0                       

106 ভনযপুয নিভ পুয যাস্তা 5 0     নরা দতয ফানড় নভন্টুয ফানড় ৩০০ নভ             

107 নফশ্বা নাড়ায যাস্তা 5 0     এিাায নফশ্বাদয ফানড় আব্রাীদভয ফানড় ২৫০ নভ             

108 ভদনাযপুয নিভ াড়ায যাস্তা 5 0     ভির নফশ্বাদয ফানড় এিাাদযয ফানড় ১০০ নভ             

109 পুকুয াদড়য যাস্তা 5 0     ফাবুয পুকুয াড় ফাবুয ফানড় ২০০ নভ             

110 ভধ্যাড়া যাস্তা 5 0     নযাদিয ফানড় মু দরদয ফানড় ৩০০ নভ             

111 ভদনাযপুয পূফ য াড়া যাস্তা 5 0     ভদনাযপুয যাস্তা আাদ  ফানড় ২৫০ নভ             

112 পূফ য াড়া যাস্তা 5 0     নদদযয ফানড় রগাীয ফানড় ৩০০ নভ             

113 ানভপুয ফদদযয রদা ান দত  ঈভাদনয 

ফানড়য যাস্তা ১টি ফক্স ারবাট য অদছ 

6 0                       

114 ানভপুয দয অরীয ফানড় দতঈভাদনয 

ফানড় যাস্তা 

6 2014   এর নি আ নড দয অরীয ঈভাদনয ফানড় ৭০০ ফুট             

115 ানভপুয  াদদছয ফানড়  দতনযিাঈদরয 

ফানড়য যাস্তা 

6 2014   এর নি আ নড  াদদছয ফানড় নযিাঈদরয ফানড় ৫০০ ফুট             

116 ানভপুয নপদযাদিয ফানড়  দত   ভনিফদযয 

ফানড়য যাস্তা 

6 2003   এর নি আ নড নপদযাদিয ফানড় ভনিফদযয ফানড়য 

ভাঠ 

৭০০ ফুট             

117 মদায ভাগুযা ভাড়  6 0     নরদডন গ্রাভায স্কুর অ ফয নপনরং 

রস্টন 

১ ন নভ             

118 ানভপুয  তফত পুয ড়  6 2006     ানভপুয ফািায িনাদরয ফানড় ০.৫ ন নভ             

119 ানভপুয িান দযয অড়ত 6 2014     িান দযয অড়ত ঘুরুনরা  ব্রীি ৩ ন নভ             

120 ফদদযয রদা ান ঈভাদনয ফানড়য রযাড 6 2002     ফদদযয রদা ান ঈভাদনয ফানড়য ১.২৫ 

ন নভ 

            

121 ানভপুয  ঈভাদনয ফানড়   াদদ খারী  নুয 

আরাদভয ফানড় যাস্তা 

6 2008   এর নি আ নড ঈভাদনয ফানড় নুয আরাদভয 

ফানড় 

১.২৫ 

ন নভ 

            

122 ানভপুয নফোদরয রদা ান  দত  ফাবুয নদনঘয 

যাস্তা 

6 2004   এর নি আ নড নফোদরয ফানড় ফাবুয নদনঘ ৩০০ ফুট             

123 ানযাভপুয িান দযয অড়ত দত ঘুরুনযা ব্রীি 

ম যন্ত ১টি ব্রীি অদছ 

6 0                       



  

াতা-41 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

124 ানভপুয অরতাদপয ফানড় দত দরদনয 

ফানড়য যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 

6 0                       

125 ানভপুয অরতাদপয ফানড় ও রদনয ফানড়য 

যাস্তা 

6 0     অরতাদপয ফানড় রদনয  ফানড় ৩০০ ফুট             

126 খাদরদ য ফানড়  দত নপয ফানড়য যাস্তা 6 0     খাদরদ য ফানড় নপয ফানড় ৭০০ ফুট             

127 রুদনয িনভ দতনফিদয ফানড়য যাস্তা 6 0     রুদনয িনভ নফিদয ফানড় ৮০০ ফুট             

128 ানভপুয অব্বাদয  দত   ানভদ রভ: ফানড়য 

যাস্তা 

6 0     অব্বাদয ফানড় ানভদ রভ: ফানড় ১০০০ ফুট             

129 ানভপুয  াদদখারী দত ফটতরা ভাসুদদয 

ফানড় যাস্তা 

6 0      াদদখারী ফটতরা ভাসুদদয ফানড়য 

যাস্তা 

৫০০ফুট             

130 ানভপুয নিদতয ফানড়  দত   যনপকুদরয 

ফানড়য যাস্তা 

6 0     নিদতয ফানড় যনপকুদরয ফানড়য 

যাস্তা 

৯০০ ফুট             

131 ানভভপুয নুযআরাদভয ফানড় দত ইদগাহ্ যাস্তা 6 0     নুযআরাদভয ফানড় ইদগাহ্ ০.৫ ন নভ             

132 ানভপুয ভাোড়া ভনিদ দত িারাদরয 

ফানড়য যাস্তা 

6 0     ভাোড়া ভনিদ িারাদরয ফানড় ৬০০ ফুট             

133  দভ তরা রযাদড অনভদযয ফানড় দত মদযয 

ফানড় ম যন্ত ৪টি আঈ  ারবাট য অদছ 

7 0                       

134 নরদভয ফানড়য যাস্তা  ১টি আঈ  ারবাট য অদছ 7 0                       

135 সৃড়া গ্রাভ রযাদড ২টি আঈ  ারবাট য অদছ 7 0                       

136 গননয ফানড় রযাদড ৪টি আঈ  াা্রবাট য অদছ 7 0                       

137 দ্যরাদরয ফানড়য যাস্তা ১টি আঈ  ারবাট য অদছ 7 0                       

138 রানায ফানড়য যাস্তা 7 2010   আঈননন 

নযলদ 

রানায ফানড় ারুদনয ফানড় ২০০ ফুট             

139  দভতরা রযাড 7 1999   এা্র নি আ নড ভনপদিয ফানড় রথদ  অনভয পন দযয 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             

140  দভতরা রযাড 7 0     অনভদযয ফানড় মদযয ফানড় ২ ন নভ             

141 রছাদনায রভাদড়য যাস্তা 7 2002   এর নি আ নড মদযয ফানড় রছানায রভাড় ১ ন নভ             

142 ভদরদভয ফানড়য যাস্তা 7 2006   এর নি আ নড মদযয ফানড় ভদরদভয ফানড় ১ ন নভ             

143  দভ তরা রযাদড ২টি ব্রীি অদছ 7 0                       

144 রাদদনয রভাদড়য যাস্তা  ১টি ব্রীি অদছ 7 0                       

145 নরদভয ফানড়য যাস্তা 7 2012   আননন নযলদ র যাভদতয ফানড় নরদভয ফানড় ২.৫ ন নভ             

146 সূড়া গ্রাভ রযাড 7 0     সুআদি রগট সূড়া গ্রাভ ৪ ন নভ             

147 সুআি রগট রযাড 7 0     রগৌড় ছদরভাদনয ফানড় ১.৫ ন নভ             

148 গননয ফানড়য যাস্তা 7 0     ছদরভাদনয ফানড় গননয ফানড় ১.৫ ন নভ             

149 স্কুর রযাড 7 2010   আঈননন 

নযলদ 

গননয ফানড় স্কুর ৬০০ ফুট             

150 দ্যরাদরয ফানড় যাস্তা 7 2012   আঈননন 

নযলদ 

ছাওাদযয ফানড় দ্যরাদরয ফানড়  ২ ন নভ             

151 ফাফদযয ফানড় যাস্তা 7 2012    অনভদযয ফানড় ফাফদযয ফানড় ১.৫ ন নভ             



  

াতা-42 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

152 নিরুদরয ফানড়  যাস্তা 7 2008   আঈননন 

নযলদ 

পমজুদযয ফানড় নিরুদরয ফানড় ১ ন নভ             

153 ফনদযয ফানড়য যাস্তা 7 0      ওাদযয ফানড়য ফনদযয ফানড় ১ ন নভ             

154 নিনদাদযয ফানড়য যাস্তা 7 2009   আঈননন 

নযলদ 

অপাদযয ফানড় নিনদাদযয ফানড় ১ ন নভ             

155 নযাদিয ফানড়য যাস্তা 7 0      ালুয ফানড় নযাদিয ফানড় ২.৫ ন নভ             

156 রানায ফানড়য যাস্তা 7 2012   আঈননন 

নযলদ 

ারুদনয ফানড় দ্যরাদরয ফানড় ১.৫ ন নভ             

157 যাভকৃলপুয যাস্তা ৩টি ফক্র  ারবাট য অদছ 8 0                       

158 িযাভপুয যাস্তা ৩টি নযং  ারবাট য অদছ 8 0                       

159 খাদরয যাস্তা  ৩টি নযং  ারবাট য অদছ 8 0                       

160 কুতুফপুয ির য যাস্তা ৫টি নযং  ারবাট য অদছ 8 0                       

161 কুতুফপুয যাস্তা িনরদরয ফানড় দত যনপয 

ফানড় ম যন্ত ৩টি নযং  ারবাট য অদছ 

8 0                       

162 ির য যাস্তা ২টি নযং  ারবাট য অদছ 8 0                       

163 িযাভপুয  যাস্তা 8 2002     অদ দযয ফানড় ভাদিদদয ফানড় ১ ন নভ             

164 িযাভপুয যাস্তা 8 2006     ভান্নাদনয ফানড় অনরাদযয ফানড় ০.৫ ন নভ             

165 যাভকৃলপুয যাস্তা 8 2000   এর নি আ নড ফাবুয ফানড় দ্যরাদরয ফানড় ১.৫ ন নভ             

166 যাভকৃলপুয যাস্তা ২টি ব্রীি অদছ 8 0                       

167 িযাভপুয যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 8 0                       

168 ির য পূফ য াড়া যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 8 0                       

169 িযাভপুয দনক্ষণ াড়ায যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 8 0                       

170 খাদরয যাস্তা 8 0     অদ দযয  ফানড় খার ১ ন নভ             

171 ির য পূফ যাড়া যাস্তা 8 0     ান দভয ফানড় ভাঠ  যমন্ত ১ ন নভ             

172 কুতুফপুয ির য  যাস্তা 8 0     ফিলুয ফানড় নদ্যদরয ফানড় ১.৫ ন নভ             

173 কুতুফপুয যাস্তা 8 0     িনরদরয ফানড় যনপয ফানড় ০.৫ ন নভ             

174 িযাভপুয দনক্ষণ াড়ায যাস্তা 8 0     ভনাদযয ফানড় নুযদরয ফানড় ০.৫ ন নভ             

175 িযাভপুয দনক্ষণ াড়ায যাস্তা 8 0     িাপদযয ফানড় ভনাদযয ফানড় ০.৫ ন নভ             

176 কুতুফপুয যাস্তা 8 0     আাদযয ফানড় নযিাঈদরয ফানড় ২০০ ফুট             

177 ির য যাস্তা 8 0     াক্কায ফানড় অপাদযয ফানড় ০.৫ ন নভ             

178 ির য যাস্তা 8 0     াক্কাদযয ফানড় অদ দভয  ফানড় ৩০০ ফুট             

179 ির য যাস্তা 8 0     অনভদযয ফানড়  াযদভয ফানড় ৩০০ ফুট             

180 ির য যাস্তা 8 0     পনযনদ্দন ফানড়  নযদভয ফানড় ৪০০ ফুট             

181 শুড়া নিন্ত যাদয ফানড় দত নফদরয ব্রীদিয 

যাস্তা ১টি  ারবাট য অদছ 

9 0                       

182 শুঢ়া ভাধ্যনভ  নফদ্যার দত সুকুভাদযয ফানড়য 

যাস্তা ১টি নযং  াযবাট য অদছ 

9 0                       



  

াতা-43 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

ক্রনভ  

নং 

ম্পদদয নাভ ও ফস্থান ফস্থান 

ওাড য 

ক্র/ 

প্রানিয 

ার 

মূল্য তনফদরয 

ঈৎ 

যাস্তায শুরু যাস্তায রল যাস্তায 

তদঘ যয 

ফ যদল 

যক্ষনাদফক্ষ

রনয তানযখ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনত দথ যয 

নযভাণ 

যক্ষনাদফক্ষদণ 

ব্যনত দথ যয 

ঈৎ 

যফতী 

যক্ষনাদফক্ষদনয 

তানযখ 

এরনিআনড 

র াড 

ভন্তব্য 

183 শুড়া শুকুভাদযয ফানড় দত খুনদযাদভয ফানড় 

যাস্তা ৬টি নযং  ারবাট য অদছ 

9 0                       

184 শুড়া প্রাথনভ  নফদ্যারদয দত নিন্ত যাদময 

ফানড়য যাস্তা 

9 2003   এর নি নড প্রাথনভ  নফদ্যার নিন্ত যাদয 

ফানড় 

১০০ ফুট             

185 শুড়া ভাধ্যনভ  নফদ্যার  দত সুকুভাদযয ফানড়য 

যাস্তা 

9 2003   এর নি আ নড ভাধ্যনভ  নফদ্যার সুকুভাদযয ফানড় ০.৫ ন নভ             

186  যড়া ননভর য াদযয ফানড়য যাস্তা 9 2004   এর নি আ নড নন যভর য াদযয  ফানড় িারু নিরুদরয 

ফানড় 

০.৫ ন নভ             

187 শুড়া নিন্ত যাদয ফানড় দত নফদরয ব্রীি ম যন্ত 

১টি রছাট ব্রীি অদছ 

9 0                       

188 শুড়া নন যভর য াদযয ফানড় দত 

িারুভজুভদাদযয ফানড়য যাস্তা ১টি রছাট ব্রীি 

অদছ 

9 0                       

189 শুড়া শুকুভাদযয ফানড় দত খুনদযাভ নফশ্বাদয 

ফানড়য যাস্তা ১টি ব্রীি অদছ 

9 0                       

190 শুড়া নিন্ত যাদময ফানড় দত  নফদরয ব্রীদিয 

যাস্তা 

9 0     অনিদন্তয ফানড় নফদরয ব্রীি ২.৫ ন নভ             

191 শুড়া নরীন ভজুভ দাদযয ফানড় দত তাযাদ 

নফম্বদয ফানড়য যাস্তা 

9 0     নরীন ভজুভ দাদযয ফানড় তাযাদদয ফানড় ৮৫০ ফুট             

192 শুড়া শুকুভাদযয ফানড় দত খুনদযাদভয ফানড়য 

যাস্তা 

9 0     শুকুভাদযয ফানড় খুনদযাদভয ফানড় ২.৫ ন নভ             

193 শুড়া ননীদদওয ফানড় দত নতরদ য ফানড়য যাস্তা 9 0     ননীন দদওয  ফানড় নতরদ য ফানড় ৬০০ ফুট             

194 শুড়া সুননর ভজুভদাদযয ফানড় খাদরয যাস্তা 9 0     সুননর ভজুদাদযয ফানড় খার ৫০০ ফুট             

195 শুড় নিরুদরয ফানড়য দত ঈজ্জর ডা: ফানড়য 

যাস্তা 

9 0     নিরুদরয ফানড় ঈজ্জদরয ফানড় ৩৫০ ফুট             

196 শুড়া নফি দাদয ফানড় দত খাদরয যাস্তা 9 0     নফি দাদয ফানড় খার ২৫০ ফুট             

 

 

 

 



  

াতা-44 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধ্যা-৩ : আঈননন নযলদদয (ওাড য নবনি ) ম্পদদয াভানি  ভাননিত্র  



  

াতা-45 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

আঈননন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওাড য-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-46 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

আঈননন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওাড য-২ 

 



  

াতা-47 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

আঈননন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওাড য-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-48 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

আঈননন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওাড য-৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-49 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

আঈননন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওাড য-৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-50 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

আঈননন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওাড য-৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-51 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

আঈননন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওাড য-৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-52 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

আঈননন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওাড য-৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

াতা-53 : আঈননন নযলদদয ম্পদ রযনিষ্টায 

 

 
  ভাঠ ম যাদ তথ্য ংগ্র ও প্রনতদফদন প্রণদন দমাগীতা “Query” 

 

আঈননন নযলদদয াভানি  ভাননিত্র : ওাড য—৯ 

 


