
 

 

আরপিএটিপি, ঢাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ত্তববরণী  

 
ক্রমিক নং সম্পমির মিিরণ খত্তিয়ান নং দাগ নং ম াট জত্ত র পত্তর াণ িন্তিয 

ক) স্থাির সম্পমি 
 

1.  
জপির িপরিাণ ৫১ শিক 

 

আর এস-০১ ও ২৪৮ 

ত্তসটি ১ ও ৩২০৮ 

১৯৩৭ 

৪৯২৩ 

০.০৬৮০ ও ০.৪৮০০ 

০.০৩০০ ও ০.৪৮০০ 

সংযুত্তি ০২ পািা 

খ) জনবল: অনুম াত্তদি পদ ২৯টি, বিত ামন পূরণকৃি পদসংখ্যা-২২টি, শূন্যপদ-৭টি (কত্তপ সংযুি) 

 

গ) অস্থাবর সম্পত্তি 
 

 পিপডিং -০১ (০৬ তলা) ভামলা  খারাপ ম াট িন্তিয 

2.  ক্লাশরুি ০২ টি    

3.  কপিউটার ল্যাি - ০১ টি    

4.  িার্ ভার রুি ০১ টি    

5.  অপিি রুি ০৬ টি    

6.  িপিলাদের নািাজ রুি ০১ টি    

7.  ডরপিটরী রুি ০৬ টি (ত্তসট সংখ্যা- 

১২ টি) 

   

8.  মরক্টর িদিােয় এর কক্ষ ০১ টি    

9.  অন্যান্য দাপ্তত্তরক ক্ষ ০৬ টি    

10.  স্টার রুি ০১ টি    

11.  ৫  ও ৬ষ্ঠ তলায় উপপত্তরচালক 

এবং িিকারী িপরচালদকর 

জন্য ত্তনত্ত তি ই মরাভাইজড কক্ষ 

০২ টি    

12.  পুরুষমদর না াজঘর (নীচ িলা) ০১টি (৩০ জন)    

13.  সাবমেশন কক্ষ ০১টি    

14.  ড্রাইভার এর কক্ষ ০১টি    

15.  অত্তিস সহায়কমদর জন্য অস্থায়ী 

আবাসন কক্ষ 

০৩টি    

 পিপডিং -০২ (০৬ তলা ির্ ভন্ত ব্যিহৃত িদে-১০ি তলা ির্ ভন্ত িপধ ভত করদণর প্রস্তাি রদয়দে িতভিাদন ৭ি 

তলার কাজ চলিান) 

16.  ক্লাশ রুি ০২টি (০১টি নীচ 

তলায় এিিং অন্যটি 

৪র্ ভ তলায়) 

   

17.  অপিি রুি ০৫টি (২য় তলা)    

18.  িাপিিারিাি কক্ষ ০১টি (২য় তলা)    

19.  অপডও পর্জুয়যাল কক্ষ ০১টি (২য় তলা) 

(৩০ জন) 

   

20.  কপিউটার ল্যাি ০১টি (৩য় তলা)    

21.  লাইদেরী ০১টি (৩য় তলা)    

22.  ডাইপনিং িল ০২টি (৪র্ ভ তলা)    

23.  পর্আইপি ডাইপনিং ০১টি (৪র্ ভ তলা)    



24.  অপডটপরয়াি ০১টি (৩য় তলা)    

25.  ডরপিটরী রুি ২৩ টি (ত্তসট সংখ্যা- 

৫১টি) (৫  ও ৬ষ্ঠ 

িলা) 

   

26.  ওদয়টিিং রুি ও লপি ০১টি (নীচ িলা)    

27.  িপরতযক্ত কক্ষ ০১টি (নীচ িলা)    

28.  আনিার কক্ষ ০১টি (নীচ িলা)    

 র্ন্ত্রিাপত ও িালািালিমূি 

29.  িমটাকত্তপয়ার ম ত্তশন ০১টি  ০২ ০৩  

30.  ডুপমলা ম ত্তশন ০১টি   ০১  

31.  সাউন্ড ত্তসমে /ত্তপএ ত্তসমে   ৭টি ০২ ০৯  

32.  ওভার মহড রমজক্টর ১০টি ০৫ ১৫  

33.  টু-ইন-ওয়ান ০৩টি ০২ ০৫  

34.   াত্তিত্ত ত্তডয়া রমজক্টর ০৯টি ০৩ ১২  

35.  মটত্তলত্তভশন ২২ টি - ২২  

36.  ত্তডপ ত্তিজ ০২টি - ০২  

37.  মেনত্তসল কাটার ম ত্তশন - ০১ ০১  

38.  মপপার কাটার ম ত্তশন - ০২ ০২  

39.  ইন্টারক  ২০টি - ২০  

40.  রমজক্টর স্ক্রীণ ০৯টি - ০৯  

41.  কযাম রা ০২টি ০১ ০২  

42.  ত্তড্রলম ত্তশন ০২টি - ০২  

43.  পাম্প  টর ০৪টি - ০৪  

44.  কত্তম্পউটার ত্তরন্টার  ১০টি ০১ ১১  

45.  Exhaust fan ১৬টি - ১৬  

46.  সটার ম ত্তশন - ০১ ০১  

47.  স্পাইরাল বাইত্তন্ডং ম ত্তশন  ০১ ০১  

48.  িযাক্স ম ত্তশন  ০২ ০২  

49.  মুত্তভ রমজক্টর - ০১ ০১  

50.  ওয়াটার ত্তপউত্তরিায়ার ম ত্তশন ০৫টি - ০৫  

51.   াইমরা ওমভন ০১টি - ০১  

52.  ত্ত টিং এযাত্তিিায়ার ০১টি ০২ ০৩  

53.  ত্তভত্তডও কনিামরন্স মসট ০১টি - ০১  

54.  মদওয়াল ঘত্তি ২০টি ০৪ ২৫  

55.  ইন্টার ক  ২০টি - ২০  

56.  প্যাডমেন িযান ০৬টি ০৪ ১০  

57.  মভামিজ মেত্তবলাইজার - ০৮ ০৮  

58.  ত্তসত্তলং িযান ১৭৬টি ৮০ ২৫৬  

59.  মটত্তলমিান মসট ০২টি - ০২  

60.  মদওয়াল িযান ০২টি ০০ ০২  

61.  এত্তস ৭৪টি ০২ ৭৬  

62.  এযাত্তম্পিায়ার - ০২ ০২  

63.  স্ক্যানার ম ত্তশন ০৫টি ০১ ০৬  

64.  মলত্ত মনটিং ম ত্তশন ০১টি - ০১  



65.  ল্যাপটপ কত্তম্পউটার ০৯টি ০২ ১১  

66.  মডস্ক্টপ কত্তম্পউটার ৫৮টি ৭ ৬৫  

67.  ইউত্তপএস ১২টি ০৮ ২০  

68.  ত্তসত্তস কযাম রা ২২টি - ২২  

69.  ত্ত ত্তন বাস ০১টি - ০১  

70.   াইমরাবাস ০১টি - ০১  

71.  মজনামরটর ০১টি - ০১  

72.  ট্রান্সির ার ০১টি - -  

73.  ববদ্যযত্তিক সাব মেশন ০১টি - ০১  

74.  অন লাইন ইউত্তপএস ০৬টি - ০৬  

75.  সাভতার মেশন ০১টি - ০১  

76.  খাট ৬৩টি    
77.  আলত্ত রা ২৪টি    
78.  মবডসাইড মটত্তবল ৪৬টি    
79.  ত্তরত্তডং মটত্তবল ৫৫টি    
80.  মচয়ার ৩৪টি    
81.  মড্রত্তসং মটত্তবল ১৩টি    
82.  আলনা ১৭টি    
83.  ওয়াল মকত্তবমনট ১৫টি    
84.  এল ইমি মিসপ্লে বিািড ০১মি    
85.  মিমিিাল বিািড(ক্লাশরুি) ০১মি    

 

 

 
িারিিংদক্ষি: 

জায়গার িপরিাণ: ৫১ শতািংশ 

র্িন- ০২টি (০১টি ৬তলা পিপশষ্ট এিিং অন্যটি ১০তলা পিপশষ্ট ৭ি তলার কাজ চলিান) 

জনিল – অনুদিােপত িে ২৯টি। িতভিাদন কি ভরত আদেন ২২ জন, শূন্য িে রদয়দে ০৬টি। 

স্েণীক¶: ০৪ টি (৩০জন) 

কপিউটার ল্যাি: ০২টি (প্রপতটিদত ৩০টি কপিউটার) 

অপডটপরয়াি: ০১ টি (১০০ জন) 

ডরপিটরী ক¶: ২৯ টি (৬৩ পিট) 

ডাইপনিং িল: ০৩টি (৮৬ জন) 

পত্তরত্তশষ্ট: ১) িাপষ ভক ক্রয় িপরকল্পনা    ২) চলিান কার্ ভক্রি 

  


