
†R.Gj bs 

‡gŠRvi bvg

wm,Gm `vM 

bs

wm,Gm 

ÿwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs

Avi.Gm 

ÿwZqvb

we.Gm `vM 

bs

we.Gm 

ÿwZqvb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi kÖxcyi m`i 

weU

c¨vivgvD›U †U·UvBj wjt 

†iovB‡`i Pvjv, kÖxcyi, MvRxcyi

1.00 07 bs †KIqv 2017 ÿwZqvb 

b¤^i msMÖn 

Kiv m¤¢e 

nqwb

10604  02 bs 

ÿwZqvb

mxgvbv cÖvPxi wbg©vb wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv &Gi `ß‡ii cÎ bs 

22.01.0000.608.08.086. 13.3715 Zvs 

28/10/2013 Bs g~‡j †Rjv cÖmvkK MvRxci 

eive‡i D‡”Q` †gvKÏgv cÖ Í̄ve †cªib Kiv 

nBqv‡Q|

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

2 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi kÖxcyi m`i 

weU

‡mvjvi mxivwg·, †Kiqv c~e© 

LÛ, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.49 07 bs †KIqv 1580 ÿwZqvb 

b¤^i msMÖn 

Kiv m¤¢e 

nqwb

3756  02 bs 

ÿwZqvb

wewìs, †kW I mxgvbv 

cÖvPxi wbg©vb

wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv Gi `ß‡ii cÎ bs 

992/8-86 Zvs 25/02/2007 Bs g~‡j ‡Rjv 

cÖmvkK MvRxcyi eive‡i D‡”Q` †gvKÏgv cÖ Í̄ve 

†cÖib Kiv nBqv‡Q 

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

3 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi kÖxcyi m`i 

weU

B‡Kv KUb wgjm wjt, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

4.86 07 bs †KIqv 2055 ÿwZqvb 

b¤^i msMÖn 

Kiv m¤¢e 

nqwb

1573  02 bs 

ÿwZqvb

wewìs, †kW I mxgvbv 

cÖvPxi wbg©vb

wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv Gi `ß‡ii cÎ bs 

992/8-86 Zvs 25/02/2007 Bs g~‡j ‡Rjv 

cÖmvkK MvRxcyi eive‡i D‡”Q` †gvKÏgv cÖ Í̄ve 

†cÖib Kiv nBqv‡Q| 

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

4 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi kÖxcyi m`i 

weU

nvD Avi BD, gvóvievox, 

kÖxcyi,MvRxcyi|

0.33 07 bs †KIqv 2018 ÿwZqvb 

b¤^i msMÖn 

Kiv m¤¢e 

nqwb

12193  02 bs 

ÿwZqvb

wewìs, †kW I mxgvbv 

cÖvPxi wbg©vb

wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv &Gi `ß‡ii cÎ bs 

22.01.0000.608.08.086. 13.3715 Zvs 

28/10/2013 Bs g~‡j †Rjv cÖmvkK MvRxci 

eive‡i D‡”Q` †gvKÏgv cÖ Í̄ve †cªib Kiv 

nBqv‡Q|

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

5 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi kÖxcyi m`i 

weU

Ryev‡qi w¯úwbs wgj †KIqv 

cwðg LÛ, kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 07 bs †KIqv 1267 ÿwZqvb 

b¤^i msMÖn 

Kiv m¤¢e 

nqwb

10437  02 bs 

ÿwZqvb

wewìs, †kW I mxgvbv 

cÖvPxi wbg©vb

 wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv &Gi `ß‡ii cÎ bs-

22.01.0000.608.08.086.13.3715 Zvs 

28/10/2013 Bs gy‡j ‡Rjv cÖkvmK, 

MvRxcyi‡K  Aby‡iva Kiv n‡q‡Q|

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

6 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi kÖxcyi m`i 

weU

w` my‡qUvi, †Kiqv cwðg LÛ, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.00 07 bs †KIqv 1267 ÿwZqvb 

b¤^i msMÖn 

Kiv m¤¢e 

nqwb

10433, 

10434

 02 bs 

ÿwZqvb

wewìs, †kW I mxgvbv 

cÖvPxi wbg©vb

 wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv &Gi `ß‡ii cÎ bs-

22.01.0000.608.08.086.13.3715 Zvs 

28/10/2013 Bs gy‡j ‡Rjv cÖkvmK, 

MvRxcyi‡K  Aby‡iva Kiv n‡q‡Q|

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

7 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

wmwU‡mj (cªv:) wjt e`bx 

fv½v, kÖxcyi, MvRxcyi Gi 

c‡&ÿ †gvt mvwn`, mvs- e`bx 

fv½v, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.19 5bs gvIbv 3998 13037 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

wU‡bi Ni 1wU AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

H 0.24 5bs gvIbv 3998 13038 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

mxgvbv wcjvi,cyKzi 

I gvwUi evua wbg©vY

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem ’̄vmn)

M„nxZ e¨ve ’̄v (gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b D‡”Q` cÖ Í̄ve 

Av‡Q wK bv)

gšÍe¨                                                                           

K) ’̄vqx ’̄vcbvmn cÖwZwôZ wkí cÖwZôvb/Kj KviLvbv BZ¨vw`

µwgK 

bs

‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei`LjKvixi bvg I wVKvbv Rei`LjK…Z 

msiwÿZ ebfzwg 

(GKi)

XvKv eb wefvM

Rei `LjK…Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj



†R.Gj bs 

‡gŠRvi bvg

wm,Gm `vM 

bs

wm,Gm 

ÿwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs

Avi.Gm 

ÿwZqvb

we.Gm `vM 

bs

we.Gm 

ÿwZqvb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem ’̄vmn)

M„nxZ e¨ve ’̄v (gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b D‡”Q` cÖ Í̄ve 

Av‡Q wK bv)

gšÍe¨                                                                           µwgK 

bs

‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei`LjKvixi bvg I wVKvbv Rei`LjK…Z 

msiwÿZ ebfzwg 

(GKi)

Rei `LjK…Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

H 0.15 5bs gvIbv 3998 13045 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

mxgvbv wcjvi,cyKzi 

I gvwUi evua wbg©vY

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

H 0.10 5bs gvIbv 3998 13046 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

mxgvbv wcjvi,cyKzi 

I gvwUi evua wbg©vY

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

H 0.10 5bs gvIbv 3998 13047 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

mxgvbv wcjvi,cyKzi 

I gvwUi evua wbg©vY

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

H 0.14 5bs gvIbv 3998 13044 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

mxgvbv wcjvi,cyKzi 

I gvwUi evua wbg©vY

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

H 0.15 5bs gvIbv 3998 13049 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

mxgvbv wcjvi,cyKzi 

I gvwUi evua wbg©vY

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

H 0.06 5bs gvIbv 3998 13050 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

mxgvbv wcjvi,cyKzi 

I gvwUi evua wbg©vY

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

H 0.09 5bs gvIbv 3998 13051 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

mxgvbv wcjvi,cyKzi 

I gvwUi evua wbg©vY

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

H 0.10 5bs gvIbv 3998 13068 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

mxgvbv wcjvi,cyKzi 

I gvwUi evua wbg©vY

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

H 0.45 5bs gvIbv 3998 13075 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

mxgvbv wcjvi,cyKzi 

I gvwUi evua wbg©vY

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

H 1.35 5bs gvIbv 3998 13057 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

mxgvbv wcjvi,cyKzi 

I gvwUi evua wbg©vY

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

H 2.49 5bs gvIbv 3998 13059 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

mxgvbv wcjvi,cyKzi 

I gvwUi evua wbg©vY

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

H 0.38 5bs gvIbv 3998 13060 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

mxgvbv wcjvi,cyKzi 

I gvwUi evua wbg©vY

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 



†R.Gj bs 

‡gŠRvi bvg

wm,Gm `vM 

bs

wm,Gm 

ÿwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs

Avi.Gm 

ÿwZqvb

we.Gm `vM 

bs

we.Gm 

ÿwZqvb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem ’̄vmn)

M„nxZ e¨ve ’̄v (gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b D‡”Q` cÖ Í̄ve 

Av‡Q wK bv)

gšÍe¨                                                                           µwgK 

bs

‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei`LjKvixi bvg I wVKvbv Rei`LjK…Z 

msiwÿZ ebfzwg 

(GKi)

Rei `LjK…Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj

8 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

wemwgjøv wPKm& wjt gbRy 

miKvi cÖ‡RK  †Pqvig¨vb, 

mvs PvcZv, Kvwkqvjx, 

†MvcvjMÄ, µq m~‡Î gvwjK| 

2.50 5bs gvIbv 3096 2562 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

wU‡bi Pvjv Ni 1wU 

wZb w`‡K KvUv 

Zv‡ii †eov 

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

H 1.50 5bs gvIbv 3096 2561 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

wKvUv Zv‡ii †eov AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

9 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

gby wdW wgjm& wjt             

mvs- PKcvov, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.50 5bs gvIbv 1014 7936 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

wUb †mW wewìs 2wU AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

10 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

gybmyivev` G‡M&ªvwdmvixR 

bvg: †gvt †MvjAg gvnvw` 

gybmyi mvs-= wkwik¸wo, 

gvIbv, kÖxcyi, MvRxcyi

3.28 5bs gvIbv 4716 20398,  

20015, 

20014, 

20425, 

20005

Avi.Gm 

LwZqvb -

02

‡`qvj wbg©b AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

11 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

GBP cvIqvi bvg : gvgyb, 

wkjvcvov

0.33 5bs gvIbv 4304 15133 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

‡`qvj wbg©b AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

12 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov  

 weU

‡nvg wWRvBb wjt MvRxcyi 1.22 5bs gvIbv 1696 9644 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

KvUvZv‡ii †eov I 

Awdm No wbg©vb

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

13 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi evsjv‡`k wewìs wm‡g›U wjt

†cÖvt †ivgvb nvIjv`vi, 

†ZwjnvwU, kÖxcyi,MvRxcyi|

1.50 10bs †ZwjnvwU 348 - 2923

2925

2928

2 - - A‰eafv‡e †mZz I 

mxgvbv cÖvPxi wbg©vY| 

wc.I.Avi bs-02/mvZ Ae 

2012-13 †Rjv cÖkvmK,  MvRxcyi Gi wbKU D‡”Q` 

cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv nBqv‡Q| 

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

14 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi Avj b~i n¨vPvix, †cÖvt iæûj 

KzÏym, mvs-mvBUvwjqv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

1.00 10bs †ZwjnvwU 598

1392/

601

- 7037

7041

2 - - A‰eafv‡e †mW wbg©vY 

mn mxgvbv cÖvPxi 

ˆZqvix| 

 †Rjv cÖkvmK, MvRxcyi

g‡nv`‡qi wbKU D‡”Q‡`I wbwg‡Ë D‡”Q` cÖ Í̄vZ 

†cÖiY Kiv nBqv‡Q| 

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

15 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi My¯̂v ’̄¨ dvg©v wmwUK¨vjm

mvs-‡Usiv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.76 41bs †Usiv 526 - 2084 

2085

2 - - A‰eafv‡e †mW wbg©vY 

mn mxgvbv cÖvPxi 

ˆZix|

wefvMxq eb Kg©KZ©v, 

XvKvi `ß‡ii cÎ bs-

22.01.0000.608.00.086.13.3538, Zvs-

06/10/13Bs g~‡j †Rjv cÖkvmK, MvRxcy‡ii wbKU 

D‡”Q` cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv nBqv‡Q| 

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 



†R.Gj bs 

‡gŠRvi bvg

wm,Gm `vM 

bs

wm,Gm 

ÿwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs

Avi.Gm 

ÿwZqvb

we.Gm `vM 

bs

we.Gm 

ÿwZqvb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem ’̄vmn)

M„nxZ e¨ve ’̄v (gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b D‡”Q` cÖ Í̄ve 

Av‡Q wK bv)

gšÍe¨                                                                           µwgK 

bs

‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei`LjKvixi bvg I wVKvbv Rei`LjK…Z 

msiwÿZ ebfzwg 

(GKi)

Rei `LjK…Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj

16 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi wkï cjøx cøvm, †cÖvt wg‡mm 

c¨vU, mvs-‡Usiv, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

12.50 41bs †Usiv 5 - 142

143

144

145

146

2 - - A‰ea fv‡e mxgvbv 

cÖvPxi wbg©vY mn wewìs 

I †mW wbg©vY| 

wmwbqi mnKvix RR 

Av`vjZ, MvRxcy‡I `v‡qiK…Z †`Iqvbx †gvKÏgv bs-

51/2015 (wPi ’̄vqx) wb‡lavÁvi Rb¨|Gm.Avi MZ 

10/11/2015Bs ZvwiL ïbvbxi Rb¨ w`b avh© wQj| 

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

17 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvZLvgvBi Wvbv MÖæc, mvs-wMjvk¦i

kÖxcyi, MvRxcyi| 

3.65 27bs wMjvk¦i 8 - 77 2 - - A‰ea fv‡e B‡Ui 

evDÛvix wbg©vY|

wefvMxq eb Kg©KZ©v, 

XvKv eb wefvM g‡nv`‡qi cÎ bs-

22.00.0000.6000.00.086.13.3538, Zvs-

06/10/13Bs g~‡j †Rjv cÖkvmK, MvRxcy‡i 

D‡”Q‡`i cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv nBqv‡Q|  

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

১৮ গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট mvb cvIqvi wmivwg· wjt, 

gvwjK :‡mb wPsû, †nvZvcvov, 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.58 ২ নং রিাকরান 

মণিপুর

৪২৮ ২ ১২৩২ ২ wewìs I mxgvbv cÖvPxi 

wbg©vY 

K) w cÎ bs 22.01. 0000. 608. 13. 5939 

Zvs 21/08/2013 Bs g~‡j 

 L) †Rjv cÖkvmK MvRxcyi KZ©„K D‡”Q` 

†gvKÏgv bs 10/2007 `v‡qi Kiv nq| 

M) wcIAvi bs 10/gwb Ae 2006/07 Zvs 

03/10/2006 Bs, 24/gwb Ae 2006/07 

ZvwiL 27/06/2007 Bs Ges 04/gwb Ae 

2008/09 Zvs 29/03/2009 Bs `v‡qi Kiv 

nq| 

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট H 0.74 ২ নং রিাকরান 

মণিপুর

৪৩২ ২ ৪৩২ ২ H H AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট H 0.50 ২ নং রিাকরান 

মণিপুর

৫৯৮ ২ ১৭৬৮ ২ H H AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

১৯ গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Lwjj MÖæc  †K Avi wm) gvwjK 

: Lwjjyi ingvb ûZzvcvov, 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.48 ২ নং রিাকরান 

মণিপুর

৫৯৮ ২ ১৭২৭ ২ mxgvbv cÖvPxi wbg©vY K) wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv eb wefvM, XvKv 

g‡nv`‡qi `ß‡ii cÎ bs 

22.01.0000.608.13. 5939 Zvs 

21/08/2013 Bs g~‡j †Rjv cÖkvmK MvRxcy‡i 

D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cÖ Í̄vve †cÖiY Kiv nq| 

 L) †Rjv cÖkvmK MvRxcyi KZ©„K D‡”Q` 

†gvKÏgv bs 10/2007 `v‡qi Kiv nq| 

L) †Rjv cÖkvmK MvRxcyi KZ©„K D‡”Q` 

†gvKÏgv bs 10/2007 `v‡qi Kiv nq| 

M) wcIAvi bs 12/gwb Ae 2008/09 Bs `v‡qi 

Kiv n‡q‡Q| 

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 



†R.Gj bs 

‡gŠRvi bvg

wm,Gm `vM 

bs

wm,Gm 

ÿwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs

Avi.Gm 

ÿwZqvb

we.Gm `vM 

bs

we.Gm 

ÿwZqvb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem ’̄vmn)

M„nxZ e¨ve ’̄v (gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b D‡”Q` cÖ Í̄ve 

Av‡Q wK bv)

gšÍe¨                                                                           µwgK 

bs

‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei`LjKvixi bvg I wVKvbv Rei`LjK…Z 

msiwÿZ ebfzwg 

(GKi)

Rei `LjK…Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj

২০ গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvmygv Mv‡g©›Um wjt (wM‡fÝx 

MÖæc) gvwjK : Rvwn` nvmvb 

gyKzj (Gg.wW) mvs-gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi

0.60 ২ নং রিাকরান 

মণিপুর

৮৯ ২ ৪৪২ ২ mxgvbv cÖvPxi wbg©vY K) wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv eb wefvM, XvKv 

g‡nv`‡qi `ß‡ii cÎ bs 

22.01.0000.608.13. 5939 Zvs 

21/08/2013 Bs g~‡j †Rjv cÖkvmK MvRxcy‡i 

D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cÖ Í̄vve †cÖiY Kiv nq| 

 L) †Rjv cÖkvmK MvRxcyi KZ©„K D‡”Q` 

†gvKÏgv bs 10/2007 `v‡qi Kiv nq| 

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

২১ গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ‡Rmb G¨v‡MÖv‡fU wjt gvwjK : 

†mwjg Djø¨vn, bjyqv cvov, 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.55 ২ নং রিাকরান 

মণিপুর

৫৭৯ ২ ১৬৮৯ ২ mxgvbv cÖvPxi wbg©vY H AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

২২ গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট wM‡fÝx MÖæc, gvwjK :Rvwn` 

nvmvb gyKzj (Gg.wW) gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

1.50 ২ নং রিাকরান 

মণিপুর

১৪৬ ২ ৫৪৬ ২ mxgvbv cÖvPxi wbg©vY H AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

২৩ গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dvi wmivwg·, gvwjK : 

Bd‡ZLvi DwÏb dinv` 

(Gg.wW), mvs bjvcvov, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

0.05 ২ নং রিাকরান 

মণিপুর

৫৭৯ ২ ১৬৯১ ২ mxgvbv cÖvPxi wbg©vY H AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

২৪ গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট M¨vjvw· wjt, gvwjK : †ZŠwdK 

DwÏb Avn‡g`, mvs- †eMgcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi|  

1.48 ২ নং রিাকরান 

মণিপুর

৫৯৮ ২ ১৭৭৩ ২ mxgvbv cÖvPxi wbg©vY H AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

২৫ গাজীপুর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট ûqv_vB wmivwg· wjt gvwjK : 

wR Gg dRjyj nK, mvs- 

ûZvcvov, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

1.10 ২ নং রিাকরান 

মণিপুর

৫৯৮ ২ ১৭৭৮ ২ mxgvbv cÖvPxi wbg©vY K)  cÎ bs 22.01.0000.608.13. 5939 Zvs 

21/08/2013 Bs g~‡j †Rjv cÖkvmK MvRxcy‡i 

D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cÖ Í̄vve †cÖiY Kiv nq| 

 L) †Rjv cÖkvmK MvRxcyi KZ©„K D‡”Q` 

†gvKÏgv bs 10/2007 `v‡qi Kiv nq| 

M) wcIAvi bs11/gwb 2008-09 Bs Ges 

09/gwb Ae 2009-10 `v‡qi Kiv nq| 

N) Rq‡`ecyi _vbvi mvaviY Wv‡qix bs 572 Zvs 

7/7/2009 Bs, 547 Zvs 7/12/2009 Bs Ges 

2225 Zvs 26/04/2010 Bs `v‡qi Kiv nq| 

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

২৬ গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট myjZvbv WvBs , gvwjK †gvt 

gCb DwÏb (Gg.wW) ûZvcvov, 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.04 ২ নং রিাকরান 

মণিপুর

৪২৮ ২ ১২৬১ ২ K) wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv eb wefvM, XvKv 

g‡nv`‡qi `ß‡ii cÎ bs 

22.01.0000.608.13. 5939 Zvs 

21/08/2013 Bs g~‡j †Rjv cÖkvmK MvRxcy‡i 

D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cÖ Í̄vve †cÖiY Kiv nq| 

 L) †Rjv cÖkvmK MvRxcyi KZ©„K D‡”Q` 

†gvKÏgv bs 10/2007 `v‡qi Kiv nq| 

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 



†R.Gj bs 

‡gŠRvi bvg

wm,Gm `vM 

bs

wm,Gm 

ÿwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs

Avi.Gm 

ÿwZqvb

we.Gm `vM 

bs

we.Gm 

ÿwZqvb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem ’̄vmn)

M„nxZ e¨ve ’̄v (gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b D‡”Q` cÖ Í̄ve 

Av‡Q wK bv)

gšÍe¨                                                                           µwgK 

bs

‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei`LjKvixi bvg I wVKvbv Rei`LjK…Z 

msiwÿZ ebfzwg 

(GKi)

Rei `LjK…Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj

২৭ গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট dz-Iqvs MÖæc wjt (wmivwg· I 

dzW) gvwjK : Av‡jK †Rûvi wj 

I Avwid †Pšayix, ûZvcvov 

gwbcyi, Rq‡`ecyi, MvRxcyi|

4.40 ২ নং রিাকরান 

মণিপুর

৫৯৮ ২ ১২৪৭ ২ wewìs I mxgvbv cÖvPxi 

wbg©vY 

K) wcÎ bs 22.01.0000.608.13. 5939 Zvs 

21/08/2013 Bs g~‡j †Rjv cÖkvmK MvRxcy‡i 

D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cÖ Í̄vve †cÖiY Kiv nq| 

 L) †Rjv cÖkvmK MvRxcyi KZ©„K D‡”Q` 

†gvKÏgv bs 10/2007 `v‡qi Kiv nq| 

M) eb wefvM KZ©„K `v‡qiK…Z wPi ’̄vqx wb‡lavÁv 

gvgjv bs 260/2002 wmt mnt RR Av`vjZ 

`v‡qi Kiv nq hv GLbI Pjgvb| cieZ©x‡Z dz-

Iqvs MÖæc KZ©„cÿ weÁ †Rjv RR Av`vjZ 

MvRxcy‡ii wiwfkb gvgjv bs 03/2006 `v‡qi 

K‡ib D³ gvgjvwU Av`vj‡Z LvwiR nIqvq dz-

Iqvs MÖæc KZ©„cÿ nvB‡Kv‡U© wmwfj wiwfkb bs 

3847/2006 `v‡qi Kiv nq| hvnv Pjgvb| dz-

Iqvs gvwjK KZ©„c‡ÿi weiæ‡× eb wefvM KZ©„K 

wcIAvi bs 23/gwb Ae 1994-95 Bs, 4/gwb 

Ae 2000-01 Bs, 7/gwb, 10/gwb Ae 2003-

04 Bs †gvKÏgv `v‡qi Kiv nq|

N) Rq‡`ecyi _vbvi GRvnvi bs 13/449, 

1999 Bs 44 Zvs 17/04/2004 Bs `v‡qi Kiv 

nq|  

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট Pzs dzs wgjm wjt gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 

0.12 ২ নং রিাকরান 

মণিপুর

২৩৫ ২ ৬৬৫ ২ mxgvbv cÖvPxi wbg©vY K) wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv eb wefvM, XvKv 

g‡nv`‡qi `ß‡ii cÎ bs 

22.01.0000.608.13. 5939 Zvs 

21/08/2013 Bs g~‡j †Rjv cÖkvmK MvRxcy‡i 

D‡”Q‡`i wbwg‡Ë cÖ Í̄vve †cÖiY Kiv nq| 

 L) †Rjv cÖkvmK MvRxcyi KZ©„K D‡”Q` 

†gvKÏgv bs 10/2007 `v‡qi Kiv nq| 

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

২৮ গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট gvmygv LvZzb Mv‡g©›Um wjt 

(wM‡fÝx MÖæc) mvs-gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi

0.15 ২ নং রিাকরান 

মণিপুর

১২৩ ২ ৬১৪ ২ mxgvbv cÖvPxi wbg©vY H AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

২৯ গাজীপুর গাজীপুর সদর রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

মণিপুর ণিট  †nvZvcvov Mv‡g©›Um wjt 

(wM‡fÝx MÖæc) gwbcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi 

0.02 ২ নং রিাকরান 

মণিপুর

৫৭২ ২ ১৬৭৬ ২  mxgvbv cÖvPxi wbg©vY H AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

৩০ গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর

 পূি ব ণিট

B‡Zgv` D` †`Šjvn 

†Pqvig¨vb, WvW© K‡¤úvwRU 

†U·UvBj wjwg‡UW

0.26  ৫৩  নং ajvw`qv 556  74 ২ mxgvbv cÖvPxi wbg©vY wefvwMq eb Kg©KZ©v XvKv eb wefv‡Mi cÎ bs 

22.01.0000. 608.08.086.13.2973 Zvs 

25/8/2013 Bs g~‡j Rei `Lj ZvwjKv ‡Rjv 

cÖkvmK  g‡nv`‡qi mgx‡c †cÖiY Kiv n‡q‡Q 

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

৩১ গাজীপুর kÖxcyi রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

রাজজন্দ্রপুর

 পূি ব ণিট

ম  োঃ ম  ফ জ্জল  হক, পিত োঃ ম  োঃ আোঃ জপলল, 

স ং- ধল পিয় 
0.11  ৫৩  নং ajvw`qv ৭৮  ১২৯ ২ H H AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 



†R.Gj bs 

‡gŠRvi bvg

wm,Gm `vM 

bs

wm,Gm 

ÿwZqvb bs

Avi.Gm 

`vM bs

Avi.Gm 

ÿwZqvb

we.Gm `vM 

bs

we.Gm 

ÿwZqvb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem ’̄vmn)

M„nxZ e¨ve ’̄v (gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b D‡”Q` cÖ Í̄ve 

Av‡Q wK bv)

gšÍe¨                                                                           µwgK 

bs

‡Rjv Dc‡Rjv ‡iÄ weU Rei`LjKvixi bvg I wVKvbv Rei`LjK…Z 

msiwÿZ ebfzwg 

(GKi)

Rei `LjK…Z msiwÿZ ebf‚wgi Zdwmj

৩২ গাজীপুর গাজীপুর 

সদর

রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

mvjbv weU 

Kvg †PK 

†÷kb

AviY¨K evs‡jv evox, MvRxcyi 0.22 20 bs MvRxcyi 171 438 2 mxgvbv cÖvPxi wbg©vY wc,I,Avi 05/mvj/38/ivR Ae 2014-15 

`v‡qiK…Z| 

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

৩৩ গাজীপুর গাজীপুর 

সদর

রাজজন্দ্রপুর 

ররঞ্জ

mvjbv weU 

Kvg †PK 

†÷kb

KwgDwbwU †eRW I‡q÷ 

g¨v‡bR‡g›U cÖ‡R± (evmv) 

gvwjK : Rbve wmivRyj Bmjvg 

c~e© f~i~wjqv, wejvkcyi, 

Rq‡`ecyi, MvRxcyi| 


4.33 25 bs f~iywjqv  250 480 2 mxgvbv cÖvPxi wbg©vY †`tAvcxj †gvt bs-22/06; wm.Avi bs-5713/07, 

Avcxj †gvKÏgvwU eb wefv‡Mi c‡¶ Av‡`k nq 

Ges ev`x KZ©„K nvB‡Kv‡U© `v‡qiK…Z wm.Avi 

†gvKÏgvwU wePvivaxb Av‡Q|

AÎ †gŠRvq 

we.Gm Rixc 

nqwb 

34 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

nvB‡Wªv-A·vBW wjt,mvs-‡gŠPvK, 

Kvwjqv‰Ki,MvRxcyi|

1.00 414 bs ‡KŠPvKzwo 1070 - 1804 2 - - wewìs, †kW I mxgvbv 

cÖvPxi wbg©vb

wefvMxq eb Kg©KZ©v `ß‡ii cÎ bs-3281 

ZvwiL 15/09/2020Bs g~‡j †Rjv cÖkvmK 

MvRxcyi eive‡i D‡”Q` †gvKÏgv cÖ Í̄ve †cÖiY 

Kiv nBqv‡Q|

H

35 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

nvB‡Wªv-A·vBW wjt,mvs-‡gŠPvK, 

Kvwjqv‰Ki,MvRxcyi|

1.88 414 bs ‡KŠPvKzwo 1070 - 1805 2 - - wewìs, †kW I mxgvbv 

cÖvPxi wbg©vb

H H

me©‡gvU = 35 জন/টি জবরদখলকারী 65.52 একর



ম ৌজা সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি

 দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

০.৬০ ২৬ পার্ ট ৫৪ পার্ ট

০.৪৩ ৪৩ পার্ ট ৭২ পার্ ট

০.২৪ ১০৪ ২৫৫

০.২০ ৯৫ ২৫৬

০.১৬ ২৫৭

০.৩০ ২৬৪

০.১০ ২৪৯

০.২৫ ৩৯০ ২০০৮

০.২৫ ৬৩৪ ১৯৭০

০.১১ ৩৯

০.৩০ ৪১

০.০৮ ৪৭

০.৯২ ৪৮

৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

গ্রীন মগাল্ড এগ্গ্রা মরাডাক্টি 

স িঃ খন্দকার শাহজাহান 

(মেয়ারম্যান), গজাসরয়াপাড়া, 

জয়গ্দিপুর, গাজীপুর।

০.১১ আড়াইশ রিাদ ১৩৭ ১ ৩০৯ ২ নাই নাই রােীর স্থাপনা

সপওআর নং-১৫/িাউ, ১৫/ঝাউগ্র অি 

২০১৮-১৯, উগ্েদ রস্তাি মররণ করা 

হইয়াগ্ে।

৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

পারগ্র্ক্স কর্ টন স িঃ, জনাি 

এ . এ  হাগ্ি  (মেয়ারম্যান), 

িাং ািাজার, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর।

০.০৮ িাহাদুপুর
২৫৪, 

২৮৯
১

৫৪২, 

৪৯৬
২ নাই নাই রােীর স্থাপনা উগ্েদ রস্তাি মররণ করা হইয়াগ্ে।

K) ¯’vqx ¯’vcbvmn cÖwZwôZ wkí cÖwZôvb/Kj KviLvbv BZ¨vw`

িন্যরাণী ব্যিস্থাপনা ও রকৃসি িংরক্ষণ সিভাগ , ঢাকা

ক্র: 

নং

মজ া উপগ্জ া মরঞ্জ সির্ জিরদখ কারীর না  ও 

ঠিকানা

জিরদখ কৃি 

িংরসক্ষি 

িনভূস  (একর)

জির দখ কৃি িংরসক্ষি িনভূস র িফসি িনভূস র 

জিরদখগ্ র 

সিিরণ 

(িি টগ্শষ /িগ্রজস ন

 অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া  া/মজ া রশািগ্ন 

উগ্েদ রস্তাসিি ইিযাসদ আগ্ে সক না)

 ন্তব্য

১ গাজীপুর গাজীপুর িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

প্যানাি অগ্র্া সক্রগ্য়শন স িঃ মরািঃ 

আকরা  মহাগ্িন খান, এ .সড 

গজাসরয়াপাড়া, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর

আড়াইশ রিাদ ১ ২ নাই নাই রােীর স্থাপনা

জয়গ্দিপুর থানার সি. আর  া  া নং-

১০৫(৮)১২, িাসরখ: ৩০-০৮-১২, সপ ও আর 

 া  া নং- ০৩/িাউপ অি ২০১২-১৩। দগ্ওয়ানাী 

 া  া নং- ৩/১২, ভািঃস িঃ ম ািঃ নং-৫০/১২। 

উগ্েদ রস্তাি মররণ করা হইয়াগ্ে।

২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

ওয়ান্ডারল্যান্ড র্গ্য়জ স িঃ 

মরািঃ কা রু  মনো রত্না, 

গজাসরয়াপাড়া, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর।

আড়াইশ রিাদ ১ ২ নাই নাই রােীর স্থাপনা উগ্েদ রস্তাি মররণ করা হইয়াগ্ে।

৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

সগগ্ভন্সী এগ্ক্সিসরজ গাগ্ র্ন্টি 

স িঃ মরািঃ আব্দু  জাসহদ 

মুকু , গজাসরয়াপাড়া, 

জয়গ্দিপুর, গাজীপুর।

আড়াইশ রিাদ

১

২ নাই নাই রােীর উগ্েদ রস্তাি মররণ করা হইয়াগ্ে।

৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

মির্ন্া ী সুগ্য়র্ার ইন্ডািঃ স িঃ 

মরািঃ ডািঃ এি.সি.ইকিা , 

গজাসরয়াপাড়া, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর।

আড়াইশ রিাদ ১৯ পার্ ট ১ ২ নাই নাই রােীর স্থাপনা

সপওআর নং-০৮/িাউ, ১৩/ঝাউগ্র অি 

২০১৩-১৫, উগ্েদ রস্তাি মররণ করা 

হইয়াগ্ে।



ম ৌজা সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি

 দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: 

নং

মজ া উপগ্জ া মরঞ্জ সির্ জিরদখ কারীর না  ও 

ঠিকানা

জিরদখ কৃি 

িংরসক্ষি 

িনভূস  (একর)

জির দখ কৃি িংরসক্ষি িনভূস র িফসি িনভূস র 

জিরদখগ্ র 

সিিরণ 

(িি টগ্শষ /িগ্রজস ন

 অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া  া/মজ া রশািগ্ন 

উগ্েদ রস্তাসিি ইিযাসদ আগ্ে সক না)

 ন্তব্য

৫.০০ ২৮৯ ৪৯৬

৫.৫৯ ২৯৪ ৬২৪

১.০০ ৩০০ ৬৩৯

০.৬০ ৩৮৯ ২০১০

০.২০ ৬৪১ ১৯৯৩

০.২০ ৬৪৩ ১৯৮৭

৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া
এসরগ্টা ফা টা গজাসরয়াপাড়া, 

জয়গ্দিপুর, গাজীপুর।
০.০৫ আড়াইশ রিাদ ২৬সপ ১ ৫৪ ২ নাই নাই রােীর ও স্থাপনা উগ্েদ রস্তাি মররণ করা হইয়াগ্ে।

১০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

ম্যাকগ্ডানাল্ড িাং াগ্দশ স িঃ 

জনাি সিরাজ এ. মেৌধুরী 

(ভাইি মরসিগ্ডর্ন্) নান্দুয়াইন, 

 াটারিাড়ী, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর

০.১৫ আড়াইশ রিাদ ১৩৮৯ ১ ৬০৪৭ ২ নাই নাই রাস্তা
সপওআর  া  া ে  ান আগ্ে, উগ্েদ মররণ 

করা হইয়াগ্ে।

১১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

ক্ল্যাসিক ফযাশন স িঃ এডিঃ 

ম ািাহার মহাগ্িন, 

গজাসরয়াপাড়া, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর।

০.৩০ আড়াইশ রিাদ ৬৪১ ১ ১৯৯৩ ২ নাই নাই রােীর
সপওআর  া  া নং-১/িাউ অি ২০১২-১৩, 

উগ্েদ রস্তাি মররণ করা হইয়াগ্ে।

১২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

এ.সড.আই. এযাগ্কায়া রািঃ 

স িঃ, মরািঃ ম ািঃ িাগ্দক 

মহাগ্িন, গজাসরয়াপাড়া, 

জয়গ্দিপুর, গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশ রিাদ ২৩১ ১ ৪৬৩ ২ নাই নাই রােীর ও স্থাপনা উগ্েদ রস্তাি মররণ করা হইয়াগ্ে।

১৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

এযাক্স ফা টাসিয়া, 

গজাসরয়াপাড়া, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর।

০.০৫ আড়াইশ রিাদ ১৮৬ সপ ১ ৩৭৬ ২ নাই নাই রােীর ও স্থাপনা উগ্েদ রস্তাি মররণ করা হইয়াগ্ে।

০.১০ ৫৯৪ ১৯৬৭

০.০২ ৬২১ ২০৩৯

১৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

মহাগ্র্  এক্স, জনাি ম ািঃ 

 াজহারু  কাগ্দর, মেয়ারম্যান 

রাগ্জন্দ্রপুর মেৌরাস্তা, 

জয়গ্দিপুর, গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ রিাদ ২৬৩ ১

৬৩৪, 

৭৭১, 

৬৩৩

২ নাই নাই রােীর ও স্থাপনা উগ্েদ রস্তাি মররণ করা হইয়াগ্ে।

৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

পারগ্র্ক্স মহাসল্ডং স িঃ জনাি. 

এ . এ. হাগ্শ  (মেয়ারম্যান), 

শওকি আজীজ (রাগ্ি ) 

ব্যিস্থাপক পসরো ক, িাং া 

িাজার, জয়গ্দিপুর, গাজীপুর।

িাহাদুপুর ১ ২ নাই নাই রােীর স্থাপনা

টিএি নং-৬৩/০৭, মদ:ম া:নং-১০/০৭, 

সিআর নং-৭৩১/০৭, উগ্েদ রস্তাি মররণ 

করা হইয়াগ্ে।

৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

সনর্  র্াকা রািঃ স িঃ মরািঃ 

 াহাবুবুর রসশদ, 

গজাসরয়াপাড়া, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর

আড়াইশ রিাদ ১ ২ নাই নাই রােীর ও স্থাপনা
উগ্েদ ম া: নং- ১০/৭,  উগ্েদ রস্তাি মররণ 

করা হইয়াগ্ে।

১৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

টি.সড. মক. সজপার ইন্ডািঃ স িঃ 

গজাসরয়াপাড়া, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর।

আড়াইশ রিাদ ১ ২ নাই নাই রােীর ও স্থাপনা উগ্েদ রস্তাি মররণ করা হইয়াগ্ে।



ম ৌজা সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি

 দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: 

নং

মজ া উপগ্জ া মরঞ্জ সির্ জিরদখ কারীর না  ও 

ঠিকানা

জিরদখ কৃি 

িংরসক্ষি 

িনভূস  (একর)

জির দখ কৃি িংরসক্ষি িনভূস র িফসি িনভূস র 

জিরদখগ্ র 

সিিরণ 

(িি টগ্শষ /িগ্রজস ন

 অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া  া/মজ া রশািগ্ন 

উগ্েদ রস্তাসিি ইিযাসদ আগ্ে সক না)

 ন্তব্য

১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

িন্ধু আিাসিক মহাগ্র্  মরািঃ 

ম ািঃ আসরফ, রাগ্জন্দ্রপুর, 

জয়গ্দিপুর, গাজীপুর।

০.২৫ আড়াইশ রিাদ ২৫০ ১ ৬৪৬ ২ নাই নাই রাস্তা ব্যিহার উগ্েদ রস্তাি মররণ করা হইয়াগ্ে।

১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

অরন্য সি াি সরগ্িার্ ট, ইনগ্ডক্স 

গ্রুগ্পর িাংগ্ া িাড়ী, মরািঃ 

জনাি ম ািঃ  াজহারু  কাগ্দর, 

গজাসরয়াপাড়া, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ রিাদ ১৮৬সপ ১

৩৭১, 

৩৭২, 

৩৭৩, 

৩৭৪, 

৩৭৫, 

৩৭৬

২ নাই নাই রােীর ও স্থাপনা উগ্েদ রস্তাি মররণ করা হইয়াগ্ে।

১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

হযাসপ-মড-ইন সরগ্িার্ ট, জনাি 

এি.এ. সিরাজী নান্দুয়াইন, 

জয়গ্দিপুর, গাজীপুর।

০.০৬ আড়াইশ রিাদ ৬২১ ১ ২০৩৯ ২ নাই নাই রােীর উগ্েদ রস্তাি মররণ করা হইয়াগ্ে।

১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

আও াদ মহাগ্িন এর িাংগ্ া 

িাড়ী, আও াদ মহাগ্িন, 

িাউপাড়া, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর।

০.১৪ আড়াইশ রিাদ ৭০৬ ১

১৪৮৮, 

১৪৫৫, 

১৪৬৪, 

১৪৬৫, 

১৪৬৬

২ নাই নাই রােীর উগ্েদ রস্তাি মররণ করা হইয়াগ্ে।

২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

 াশাহা ইর্ন্ারন্যাশনা  স িঃ 

গজাসরয়াপাড়া, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর।

৪.৭৩ আড়াইশ রিাদ ৭৬ ১

২১৫, 

২১৬, 

২১৭, 

২১৮, 

২১৯, 

২২০, ২২১

২ নাই নাই কার্া িাগ্রর মিড়া
আসপ  ম াকদ্দ া ে  ান, উগ্েদ রস্তাি 

মররণ করা হইয়াগ্ে।

২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

থাড ট মেসি সরগ্িার্ ট মরািঃ 

স সথয়া এর. রহ ান, 

িাহাদুপুর, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর।

০.৪০ িাহাদুপুর ৫৪৮ ১
৭৭৬, 

৭৭৮
২ নাই নাই রােীর উগ্েদ রস্তাি মররণ করা হইয়াগ্ে।

০.১২ ১২১ ২৮৯

০.১২ ১১৭ ২৮৪

০.০৬ ১৬৯ ২৮৫

আড়াইশ রিাদ২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান 

মরঞ্জ

িাউপাড়া

হগ্ াগ্রা  িাং াগ্দশ স িঃ মরািঃ 

আস ন মহ া ী, 

গজাসরয়াপাড়া, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর

১ ২ নাই নাই রােীর
টিএি নং-২৪/৯১, উগ্েদ রস্তাি মররণ করা 

হইয়াগ্ে।
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দাগ
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খসিয়ান

আর.এি

 দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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ক্র: 

নং

মজ া উপগ্জ া মরঞ্জ সির্ জিরদখ কারীর না  ও 

ঠিকানা

জিরদখ কৃি 

িংরসক্ষি 

িনভূস  (একর)

জির দখ কৃি িংরসক্ষি িনভূস র িফসি িনভূস র 

জিরদখগ্ র 

সিিরণ 

(িি টগ্শষ /িগ্রজস ন

 অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া  া/মজ া রশািগ্ন 

উগ্েদ রস্তাসিি ইিযাসদ আগ্ে সক না)

 ন্তব্য

২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া  

মরঞ্জ
সিগ্কিাড়ী

জনাি  াজাহার কাগ্দর, 

স গ্ সনয়া  সট  স  স্ স িঃ 

িগ্কিাড়ী, গাজীপুর 

িদর,গাজীপুর।

০.৩৮

সিশ্বৈয়া 

কুসড়িাড়ী
৯৭০ ১৬৬৩ ২

িী ানা রাসের ও 

টিগ্নর মিড, (আনিঃ) 

২০০৩ িন।

উগ্েদ রস্তাি মদয়া হগ্য়গ্ে।

২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া  

মরঞ্জ
সিগ্কিাড়ী

জনাি সনউ সজ ম সন্ডি, অ নী 

এযাগ্গ্রা ক গ্েক্স স িঃ  

সিগ্কিাড়ী ,গাজীপুর 

িদর,গাজীপুর।

৯.২০

সিশ্বৈয়া 

কুসড়িাড়ী

৯৭০, 

১১৮৬, 

১৩০৭

১৬৬৩, 

১৭৬০, 

৪৬৪৪, 

৪৬৪৫, 

৪৭৪৭, 

৪৭৫৬, 

৪৬৫৫, 

২
কার্ািাগ্রর মিড়া, 

(আনিঃ) ১৯৯৯ িন।
উগ্েদ রস্তাি মদয়া হগ্য়গ্ে।

২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া  

মরঞ্জ
সিগ্কিাড়ী

জনাি  ীর ম ািাগ্ৈর আ ী  

সনজটনা এযাপাগ্র ি স িঃ 

সিগ্কিাড়ী ,গাজীপুর 

িদর,গাজীপুর।

০.৫০

সিশ্বৈয়া 

কুসড়িাড়ী

৮৯৯, 

৬৮২

১৮৬১, 

১৮৫৭
২

িী ানা রাসের ও 

কার্ািাগ্রর মিড়া, 

(আনিঃ) ২০০৫ িন।

উগ্েদ রস্তাি মদয়া হগ্য়গ্ে।

২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া  

মরঞ্জ
সিগ্কিাড়ী

জনাি  াজাহার কাগ্দর, 

ইনগ্ডক্স হযাোরী স িঃ 

সিগ্কিাড়ী , গাজীপুর 

িদর,গাজীপুর।

০.৩০

সিশ্বৈয়া 

কুসড়িাড়ী
১২২৫ ২১৪০ ২

রাস্তা িী ানা রাসের 

ও স্থাপনা, (আনিঃ) 

২০০৯ িন।

উগ্েদ রস্তাি মদয়া হগ্য়গ্ে।

২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া  

মরঞ্জ
সিগ্কিাড়ী

জনাি এি এ  আ জাদ 

মহাগ্িন (এ .সড) এ.টি.আই 

সিরাস ক স িঃ  সিগ্কিাড়ী 

িা ি ী ,গাজীপুর 

িদর,গাজীপুর।

১.১৫

সিশ্বৈয়া 

কুসড়িাড়ী
১০৯৯

৪১০৪, 

৪২৪৯
২

কারখানা (আংশীক) 

ও িী ানা রাসের, 

(আনিঃ) ২০০৬ িন।

উগ্েদ রস্তাি মদয়া হগ্য়গ্ে।

২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া  

মরঞ্জ
সিগ্কিাড়ী

জনাি  ীর ম ািাগ্ৈর আ ী  

িাহািা ইয়ান ট (হরাইজন)   

সিগ্কিাড়ী ,গাজীপুর 

িদর,গাজীপুর।

০.৫৯

সিশ্বৈয়া 

কুসড়িাড়ী

১৪৪২, 

১২৩৯, 

১২৫৩

৪৮০৬, 

৪৭২৮, 

৪৮১২

২

িী ানা রাসের ও 

ফযাক্টরী সিসল্ডং, 

(আনিঃ) ২০০৫ িন।

উগ্েদ রস্তাি মদয়া হগ্য়গ্ে।
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ক্র: 

নং

মজ া উপগ্জ া মরঞ্জ সির্ জিরদখ কারীর না  ও 

ঠিকানা

জিরদখ কৃি 

িংরসক্ষি 

িনভূস  (একর)

জির দখ কৃি িংরসক্ষি িনভূস র িফসি িনভূস র 

জিরদখগ্ র 

সিিরণ 

(িি টগ্শষ /িগ্রজস ন

 অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া  া/মজ া রশািগ্ন 

উগ্েদ রস্তাসিি ইিযাসদ আগ্ে সক না)

 ন্তব্য

২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া  

মরঞ্জ
সিগ্কিাড়ী

খসিি আব্দু  জাসহদ মুকু  

সগগ্ভসন্স মডসন স্ স িঃ 

মহািাপাড়া  সিগ্কিাড়ী, 

গাজীপুর িদর,গাজীপুর।

২.৯৬

সিশ্বৈয়া 

কুসড়িাড়ী
১৪১৮

৪২৩২, 

৪২৩৩, 

৪২৩৪, 

৪২৩৫, 

৪২৩৮, 

৪২৩৯, 

২

িী ানা রাসের ও 

ফযাক্টরী সিসল্ডং, 

(আনিঃ) ২০০৫ িন।

উগ্েদ রস্তাি মদয়া হগ্য়গ্ে।

৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া  

মরঞ্জ
সিগ্কিাড়ী

জনাি ম ািঃ মগা া  সকিসরয়া 

, অস সিক এগ্ক্সািরীজ স িঃ 

সিগ্কিাড়ী, গাজীপুর 

িদর,গাজীপুর।

০.৬৪

সিশ্বৈয়া 

কুসড়িাড়ী

১৫৪৮(সপ

)

৪৭৮১, 

৪৭৭৮
২

ফযাক্টরী সিসল্ডং, 

(আনিঃ) ২০০৫ িন।

মদিঃগ্ ািঃনং-৮৭/১৭ ে  ান। উগ্েদ রস্তাি 

মদয়া হগ্য়গ্ে।

৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া  

মরঞ্জ
সিগ্কিাড়ী

জনাি ম ািঃ জিী  উসদ্দন, 

জিী  পসি স িঃ সিগ্কিাড়ী 

,গাজীপুর িদর,গাজীপুর।

০.৯৭

সিশ্বৈয়া 

কুসড়িাড়ী

৮৮৮(সপ)

 ৮৯৯, 

৯০২,

১৭৯৮, 

১৮৬১, 

১৮৪৩

২

মপাসি ফা ট,রাস্তা ও 

কার্ািাগ্রর মিড়া।  

(আনিঃ) ২০০৭ িন।

উগ্েদ রস্তাি মদয়া হগ্য়গ্ে।

৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া  

মরঞ্জ
সিগ্কিাড়ী

জনাি ম ািঃ শা ছুসদ্দন, ( 

সড.আই.সজ) ম্যাগ্নসজং 

পার্ টনার, সিগ্কিাড়ী, গাজীপুর 

িদর, গাজীপুর।

০.৩০

সিশ্বৈয়া 

কুসড়িাড়ী

৯৭০, 

১২২৫

১৬৬৩, 

২১৪০
২

িী ানা রাসের, 

(আনিঃ) ২০১৫ িন।
উগ্েদ রস্তাি মদয়া হগ্য়গ্ে।

৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া  

মরঞ্জ

িারুইপা

ড়া

মনিগ্  িাং াগ্দশ স : 

রাগ্জন্দ্রপুর জয়গ্দিপুর 

গাজীপুর।

০.১৫ ৪নং িারুইপাড়া ২৬৩৭ ৫২৯০ ২
িউন্ডারী ওয়া  দ্বারা 

আিদ্ধ

সরর্ সপটিশন নং ২৬৯৭/ ২০০৭ ইং এিং 

উগ্েদ ম াকদ্দ ার রস্তাি মররণ করা হগ্য়গ্ে।

৩৪ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া 

 মরঞ্জ

ভিানীপু

র

 সির্

সি.টি স িঃ দরগারো া, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.৫৫ ৪নং িারুইপাড়া ৩৮৫, 

৩৮৩, 

৩৮৮

১ ৮২৫, 

৮১৮, 

৮১৩

২ িী ান রােীর উগ্েদ রস্তাি 

মদওয়া হগ্য়গ্ে।

৩৫ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া 

 মরঞ্জ

ভিানীপু

র

 সির্

নর মপাসি ক গ্েক্স 

িাসনয়ারো া, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.৩ ৩নং  াগ্হানা 

ভিানীপুর

৮২২ ১ ২৮৩১ ২ টিনগ্িড

 সিসল্ডং

উগ্েদ রস্তাি 

মদওয়া হগ্য়গ্ে।
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ক্র: 

নং

মজ া উপগ্জ া মরঞ্জ সির্ জিরদখ কারীর না  ও 

ঠিকানা

জিরদখ কৃি 

িংরসক্ষি 

িনভূস  (একর)

জির দখ কৃি িংরসক্ষি িনভূস র িফসি িনভূস র 

জিরদখগ্ র 

সিিরণ 

(িি টগ্শষ /িগ্রজস ন

 অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া  া/মজ া রশািগ্ন 

উগ্েদ রস্তাসিি ইিযাসদ আগ্ে সক না)

 ন্তব্য

৩৬ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া 

 মরঞ্জ

ভিানীপু

র

 সির্

িাং াগ্দশ ম ইজ মরাডাক্টি 

িাসনয়ারো া,

 জয়গ্দিপুর, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.৪২ ৩নং  াগ্হানা 

ভিানীপুর

৮২২ ১ ২৮৩১ ২ িী ানা রােীর 

ও পাকা সিসল্ডং

উগ্েদ রস্তাি 

মদওয়া হগ্য়গ্ে।

৩৭ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া 

 মরঞ্জ

ভিানীপু

র

 সির্

 া া মপাসি ফা ট, 

সশসররো া, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.৩ ৩নং  াগ্হানা 

ভিানীপুর

১৯ ১ ৬৩ ২ িী ানা রােীর 

ও পাকা সিসল্ডং

উগ্েদ রস্তাি 

মদওয়া হগ্য়গ্ে।

৩৮ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া 

 মরঞ্জ

ভিানীপু

র

 সির্

স সথ গ্রুপ, সশসররো া, 

জয়গ্দিপুর, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

৩.৯ ৩নং  াগ্হানা 

ভিানীপুর

৮০, ৮৩, 

১০১, ৪৯, 

৮৯,

১ ২৫৫, 

২৫৮, 

২৬১, 

৭৮, ৮২, 

৮৪, ৮৫, 

৮৮, ৯২, 

৯৩, ১১১

২ িী ানা রােীর ও 

পাকা সিসল্ডং 

ও টিনগ্িড সিসল্ডং, 

ফি ী জস 

মদিঃগ্ ািঃ নং

-১৭২/১৫,

 সি.এর নং-

২৩৬৯/০৭  হা ান্য 

হাইগ্কাগ্র্ ট 

ে  ান।

উগ্েদ রস্তাি মদওয়া হগ্য়গ্ে

৩৯ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া 

 মরঞ্জ

ভিানীপু

র

 সির্

প্যারাগণ মপাসি স িঃ 

িাসনয়ারো া, জয়গ্দিপুর, 

গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

১.৭ ৩নং  াগ্হানা 

ভিানীপুর

১ ২৯০৬ ২ টিনগ্িড

 সিসল্ডং

মদিঃগ্ ািঃ নং

-৩১০/২০১৫,৫৫/২০১৯ সি.আর নং-

১৫৮৭/২০০৯  হা ান্য 

হাইগ্কাগ্র্ ট 

ে  ান

৪০ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া 

 মরঞ্জ

ভিানীপু

র

 সির্

প্যাক  াই স িঃ,  ভিানীপুর, 

জয়গ্দিপুর, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.৩ ৩নং  াগ্হানা 

ভিানীপুর

১৪২২ ১ ৮৩৪৮ ২ িী ানা 

রােীর

উগ্েদ রস্তাি 

মদওয়া হগ্য়গ্ে।

৪১ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া 

 মরঞ্জ

ভিানীপু

র

 সির্

স রা মডারি স িঃ ভিানীপুর,

 গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

০.১৫ ৩নং  াগ্হানা 

ভিানীপুর

১২৫০ ১ ৮৩৪০ ২ উচু িী ানা

 রােীর

মদিঃগ্ ািঃ নং

-৬৭/২০১৭,

সিজ্ঞ আদা গ্ি

ে  ান

ও উগ্েদ রস্তাি মদওয়া হগ্য়গ্ে



ম ৌজা সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি

 দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্র: 

নং

মজ া উপগ্জ া মরঞ্জ সির্ জিরদখ কারীর না  ও 

ঠিকানা

জিরদখ কৃি 

িংরসক্ষি 

িনভূস  (একর)

জির দখ কৃি িংরসক্ষি িনভূস র িফসি িনভূস র 

জিরদখগ্ র 

সিিরণ 

(িি টগ্শষ /িগ্রজস ন

 অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা ( া  া/মজ া রশািগ্ন 

উগ্েদ রস্তাসিি ইিযাসদ আগ্ে সক না)

 ন্তব্য

৪২ গাজীপুর গাজীপুর 

িদর

ভাওয়া 

 মরঞ্জ

ভিানীপু

র

 সির্

ইউসনয়ন ম গ্ভ  এন্ড 

এক্সিসরজ স িঃ, 

িাসনয়ারাো া, 

জয়গ্দিপুর, গাজীপুর িদর, 

গাজীপুর।

০.২২ ৩নং  াগ্হানা 

ভিানীপুর

৮২২ ১ ২৮৩১ ২ পাকা 

সিসল্ডং

উগ্েদ রস্তাি 

মদওয়া হগ্য়গ্ে।

ম ার্= ৪৮.৭০ একর


