
গণ ত অিধদ েরর বিহ  অিত িঁক ণ ভবেনর তািলকাঃ 

গণ ত িবভাগ অিত িঁক ণ ভবেনর তািলকা 

জামাল র গণ ত িবভাগ ১। জামাল র গণ ত িবভাগীয় অিফস 
২। জামাল র গণ ত উপ-িবভাগীয় অিফস 
৩। জলা শাসেকর বাসভবন 
৪। জামাল র জলা শাসেকর কাযালেয়র পা  হাউজ 
৫। মাদারগ  থানা ভবন 
৬। সিরষাবাড়ী সাব- রিজি  ভবন 
৭। মাদারগ  সাব- রিজি  ভবন 

িদনাজ র গণ ত িবভাগ ১। লহাট সরকারী াফ কায়াটােরর িস-টাইপ ৪  ভবন 
২। লহাট সরকারী াফ কায়াটােরর এ-টাইপ১  ভবন 

প গড় গণ ত িবভাগ ১। প গড় িলশ লাইেন ৩০০ জন িলশ ারাক, প গড়। 
রং র গণ ত িবভাগ  (১) ি ক াশনারী ১-তলা িবিশ  এিডম কাট ভবন, রকড ম, রড ি েস  ভবন, রং র।  

(২)ি ক াশনারী ২য়-তলা জলা শাসেকর বাসভবন, িলশ গাড সড, রা াঘর, সডঘর, রং র।  
(৩)ি ক াশনারী ২য়-তলা জলা ও দায়রা জেজর বাসভবন, রং র।  
(৪)ি ক াশনারী ১ম-তলা িসিভল সাজন অিফস ভবন, রং র।  
(৫)ি ক াশনারী ২য়-তলা িসিভল সাজন অিফস ভবন, রং র।  
(৬)ি ক াশনারী ২য়-তলা িলশ পার এর বাস ভবন, রং র।   
(৭) ি ক াশনারী ১ম-তলা অিতির  িলশ পােরর বাস ভবন, রং র, রা াঘর, সােজ  কায়াটার, রং র।  
(৮) সং মক ািধ সদর হাসপাতাল, রং র।  
(৯) তাজহাট ব ািধ ি িনক, রং র।  
(১০) সদর হাসপাতাল ১১ ও ১২ নং কায়াটার, রং র।  
(১১) রং র জলা কারাগার হাসপাতাল, রং র 

গাইবা া গণ ত িবভাগ ১।  িব  জলা জজ মেহাদেয়র সরকাির বাসভবন সংল  িলশ গাড সড 
চ াম গণ ত িবভাগ-১, চ াম ১। রাতন াগািজন ভবন, দামপাড়া িলশ লাইন। 

২। চ াম মিডেকল কেলজ এর ড াল  ইউিনট হাসপাতাল ভবন। 
৩। চ াম মিডেকল কেলজ এর ফেরনিসক ভবন (মগ)। 
৪। চ াম মিডেকল কেলজ এর ( রাতন) কেলজ ভবন। 
৫। চ াম মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর গায়ািছ বাগান াফ কায়াটার নং-২২, ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬। 

চ াম গণ ত িবভাগ-২, চ াম ১। কা রঘাট ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  শন। 
ক বাজার গণ ত িবভাগ, ক বাজার ১। ক বাজার ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ   শন। 
খাগড়াছিড় গণ ত িবভাগ, খাগড়াছিড় ১। জলা শাসেকর বাসভবন, খাগড়াছিড় পাবত  জলা। 

২। চীফ িডিসয়াল ািজে ট এর বাসভবন, খাগড়াছিড় পাবত  জলা। 
৩। খাগড়াছিড় গণ ত িবভাগীয় াফ কায়াটাস, কলাবাগান, খাগড়াছিড়। 

রা ামা  গণ ত িবভাগ, রা ামা  ১। জলা শাসেকর বাসভবন, রা ামা  পাবত  জলা। 
২। িনবাহী েকৗশলীর বাসভবন, রাংগামা  গণ ত িবভাগ রাংগামা । 
৩। রা ামা  গণ ত িবভাগীয় াফ কায়াটাস, কাঠালতলী, রা ামা । 

িম া গণ ত িবভাগ, িম া ১। শাসিনক ভবন, িম া ক ীয় কারাগার। 
নায়াখালী গণ ত িবভাগ, নায়াখালী ১।  ৫ জন গেজেটড (৫ কার) কমকতার বাসভবন। 

২। সরকারী আবািসক এলাকার ভবন নং ১৪,১৫,১৭, ২০, ২৫, ২৬ ও ২৯ 
৩। গণ ত ওয়াক শড নং ০১, ০২ ও ০৩ 
৪। ২৫০ শ া জনােরল হাসপাতােলর নােসস কায়াটার ও ৪থ ণী াফ কায়াটার। 
৫। নায়াখালী গণ ত িবভাগীয় অিফস। 
৬। মাইজদী ফায়ার শন। 
৭। চৗহ নী ফায়ার শন। 
৮। সরকারী িশ  পিরবার। 
৯। জলা জজ কাট ( রাতন ভবন)। 

ল ী র গণ ত িবভাগ, ল ী র ১। রাতন চীফ িডিসয়াল ািজে ট আদালত ভবন 
নামগ  গণ ত িবভাগ ১। উপ-িবভাগীয় েকৗেশালীর রাতন বাসভবন 

হিবগ  গণ ত িবভাগ ১। াফ কায়াটার এর ৪  দাতলা ভবন 
লনা গণ ত িবভাগ-১, লনা (১) পসী, তাপসী,মানষী ভবন (আবািসক),  

(২) -আর-১,৩,৪,৫ ও ১৪ নং ভবন  (আবািসক),  
(৩) ফার-টাইপ (আবািসক)-১,২,৩ ও ৪ নং ভবন। 

লনা গণ ত িবভাগ-২, লনা (১) িসিজএস কেলানী ভবন নং- এইচ টাইপ, এফ-১, এফ-২, এফ-৩। 
(২) লা-ক  কেলানী ভবন নং ০১,০২, ০৫,০৬,ও ০৭।  
(৩) এ-টাইপ -৩,৪,৫,   
(৪)  আর-৯,১০,১১,১২, ও ১৩  নং ভবন। 

বােগরহাট গণ ত িবভাগ, বােগরহাট (১) জলা শাসেকর কাযালয়, বােগরহাট 
(২) িনগ   াফ কায়াটার, বােগরহাট 
(৩) উপেজলা কাট ভবন, িচতলমারী, বােগরহাট 
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(৪) রাতন জজ কাট ভবন, বােগরহাট 
(৫) িব আর  এ অিফস, বােগরহাট 
(৬)  আর এম ও কায়াটার, বােগরহাট 
(৭) জারী অিফস, বােগর হাট 
(৮) রামপাল, ক য়া এবং মংলা কাট ভবন, বােগরহাট। 

সাত ীরা গণ ত িবভাগ, সাত ীরা (১) সাত ীরা জলার ামনগর এস আই কায়াটার। 
(২) গণ ত িবভাগীয় চ ের অবি ত ৫০০ টন ধারন মতা স  িসেম  গাডাউন। 
(৩) গণ ত িবভাগীয় চ ের অবি ত গাড কায়াটার ১ ও ২  । 
(৪) সাত ীরা কা য়া  সরকাির বাসভবন 'িব' টাইপ কায়াটার  ১(এক) তলা। 
(৫) সাত ীরা কা য়া  সরকাির বাসভবন 'এ' টাইপ কায়াটার ০৩(িতন) তলা ভবন। 
(৬)  সাত ীরা কা য়া  সরকাির ৪থ নীর কায়াটার নং ১, ০২( ই) তলা ভবন। 
(৭)  সাত ীরা সদর সাব- রিজি  অিফেসর রাতন ভবন 

যেশার গণ ত িবভাগ, যেশার ১।  িলশ ারক ভবন-২ (৪থ তলা ভবন)। 
২।  িলশ ারাক ভবন-১ (৪থ তলা ভবন) যাহার পি ম অংেশর বাথ ম অংশ িঁক ণ। 
৩।  যেশার গণ ত উপ-িবভাগ-১, যেশার এর কাযালয়। 
৪।  যেশার ক ীয় কারাগােরর ড  জল পােরর বাস ভবন। 
৫।  যেশার ক ীয় কারাগােরর মিডেকল অিফসােরর বাস ভবন 
৬।  যেশার ক ীয় কারাগােরর মিহলা কারাব ী ারাক 
৭।  যেশার ক ীয় কারাগােরর অিফস ভবন। 
৮।  যেশার ক ীয় কারাগােরর পসী ব ী ারাক। 
৯।  জলা রিজি  অিফস ( রাতন) 
১০।  ২৫০ শ া জনােরল হাসপাতােলর আর এম ও বাস ভবন। 
১১।  ২৫০ শ া জনােরল হাসপাতােলর নােসস কায়াটার 
১২।  ২৫০ শ া জনােরল হাসাপাতােলর রাতন ও  ও গাইিন ওয়াড। 
১৩।  িব আর  এ ভবন। 
১৪।  জলা শাসেকর রাতন বাস ভবন (সাত ীরা হাউজ)। 

নড়াইল গণ ত িবভাগ ১। নড়াইল  সদর হাসপাতােলর নােসস ডরেমটরী ভবন। 
২। নড়াইল  সদর হাসপাতােলর ম মিত কায়াটার।  
৩। নড়াইল  সদর হাসপাতােলর ৬০০ বগ ট কায়াটার 
৪। নড়াইল  সদর হাসপাতােলর মগ/লাশ কাটা ঘর 

য়াডা া গণ ত িবভাগ ১। য়াডা া জলা জজ চ ের িব মান সাব- জাির িবি ং। 
২। য়াডা া গণ ত িবভােগর উপ-সহকারী েকৗশলী শাখা-২ এর বাস ভবন। 
৩। য়াডা া গণ ত িবভাগীয় চ ের অবি ত উপ-িবভাগীয় েকৗশলী (িসিভল) এর সরকাির বাসভবন। 
৪। য়াডা া গণ ত িবভাগীয় চ ের অবি ত িসেম  গাডাউন। 
৫। য়াডা া গণ ত িবভাগীয় চ ের অবি ত অ ায়ী গাডাউন ( েনর ছাউিন)। 

ি য়া গণ ত িবভাগ ১। ি য়া জলা কারাগার, ি য়া। 
বিরশাল গণ ত িবভাগ ১। জােসস কায়াটার, বিরশাল এর পা  হাউজ। 

২। গণ ত িবভাগ, বিরশাল এর গাডাউন। 
৩। জলা কারাগার এর অভ ের চ ীপ, ধানি িড়, মিহলা কেয়িদ ারাক, বনলতা, নলতা ারাক, িকেশার 
কেয়দী ারাক। 
৪। জলা িলশ লাইেনর রশন ার, ২০ ারাক। 
৫। জলা িলশ লাইন ১০৫ জন ও ৯৬ জন কনে বল ারাক ভবন। 
৬। শবােমক হাসপাতাল সংল  ৪থ নীর কায়াটার নং-৫। 
৭। শবােমক হাসপাতাল সংল  ৪থ নীর কায়াটার নং-৬। 
৮। সদর হাসপাতােলর পিয়ং ওয়াড, ডায়িরয়া ওয়াড, ড র  হাে ল। 
৯। িহজলা ও লাদী উপেজলা কাট িবি ং। 
১০। জােজস কমে ’র চতী ভবন। 

প য়াখালী গণ ত িবভাগ ১।  সরকাির আবািসক ভবন এ টাইপ-১,২,৩,৪।                                                                        
২। সরকাির আবািসক ভবন িব টাইপ-১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ ।                                                            
৩। সরকাির আবািসক ভবন িস টাইপ ভবন- ১,২,৩,৪  ।                                                                   
৪। সরকাির আবািসক ভবন ই টাইপ-১, ২, ৩। 

ভালা গণ ত িবভাগ ১।  ভালা সদর হাসপাতােলর ফামািস েদর বাসভবন (২-ইউিনট) । 
২। ভালা সদর হাসপাতােলর পিরচছ  কম েদর বাসভবন (৬-ইউিনট) । 
৩। ভালা সদর হাসপাতােলর আবািসক মিডেকল অিফসার কায়াটার। 
৪। ভালা সদর হাসপাতােলর নািস ং ডরিমটরী। 
৫। ভালা জলা কারাগার এর সল ভবন। 
৬। ভালা জলা কারাগার এর খা  দাম। 
৭। ভালা জলা কারাগার এর ক ান ন। 
৮। ভালা জলা কারাগার এর হাসপাতাল ভবন। 

ঝালকা  গণ ত িবভাগ ১।  ঝালকা  সরকাির িব-টাইপ (বাসভবন-১)। 
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২। ঝালকা  সরকাির িব-টাইপ (বাসভবন-২)। 
৩। ঝালকা  সরকাির িস-টাইপ (বাসভবন-২)। 
৪। ঝালকা  সরকাির ই-টাইপ (বাসভবন-২)। 

িপেরাজ র গণ ত িবভাগ ১।  িপেরাজ র িলশ লাইেনর মিহলা কায়াটার-২ । 
২। িপেরাজ র িলশ লাইেনর ডাইিনং কাম মস ভবন-১ । 
৩। িপেরাজ র জলার সরকাির এ টাইপ বাসভবন-১ । 

গণ ত িবভাগ-২,রাজশাহী ১। রাজশাহী মিডেকল কেলেজর পিলন ছা ী হাে ল। 
২। রাজশাহী মিডেকল কেলেজর ফা নী ছা ী হাে ল। 
৩। রাজশাহী মিডেকল কেলেজর বী ছা  হাে ল। 
৪। রাজশাহী মিডেকল কেলেজর ৩য় ও ৪থ ণীর কমচারীেদর ১২ ও ১৩ ন র কায়াটার। 
৫। নািসং কেলেজর রাতন ভবন (একােডমীক কাম হাে ল ভবন) 

নওগ  গণ ত িবভাগ ১। ২  ওিস কায়াটার, ধা রহাট ও পি তলা থানা 
ব ড়া গণ ত িবভাগ ১। জলা জজ বাসভবন ব ড়া 

২। ৩য় নেসফ জায়াটার (বতমােন অিতির  জলা জজ বাসভবন, ব ড়া) 
৩। ২য় নেসফ কায়াটার (বতমােন চীফ িডিশয়াল ািজে ট বাসভবন, ব ড়া) 
৪। উপ-িবভাগীয় েকৗশলীর অিফস কাম বাস ভবন (সােবক স দ উপ-িবভাগ) 
৫। উপেজলা কাট িবি ং, গাবতীল, ব ড়া 
৬। িলশ পােরর বাসভবন। 
৭। িলশ লাই   াগিজন িবি ং। 
৮। িলশ লাই   অ াগার। 
৯। িলশ পােরর অিফস রাতন 
১০।  জলখানার জনােরল অিফস ও রকড ম। 
১১।  ব ড়া সদর ফায়ার সািভস 
১২।  য া হাসপাতাল ব ড়া। 
১৩।  সরকাির িশ  পিরবার ডরিমটরী-১ 
১৪।  সরকাির িশ  পিরবার ডরিমটরী-২ 

 


