
†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 wkgjvcvov 

weU

Avt gv‡jK, wcZv-g„Z AvRMi 

Avjx,        mvs-‡ej‰Zj, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.25 5 b gvIbv 4972 23131 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

2 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

AvRvnvi wcZv- Avt 

gv‡jK,mvs- ‡ej‰Zj, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 b gvIbv 4972 23131 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

3 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

BRywgqv wcZv-g„Z Avãyj 

jwZd gyÝx, mvs- wkwik¸wi 

(wPjgvix), kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.40 5 b gvIbv 4798 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

4 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt AvZi Avjx, wcZv-g„Z 

Rûi Avjx,mvs- wkwik¸wi 

(wPjgvix), kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.55 5 b gvIbv 4798 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

5 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

eveyj wcZv- bvwRg DwÏb,                                                  

                                            

       mvs- wkwik¸wi 

(wPjgvix), kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.02 5 b gvIbv 4798 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

6 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

Rvgvj †nv‡mb wcZv- g„Z Avt 

jwZd gyÝx, mvs- wkwik¸wi 

(wPjgvix), kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.02 5 b gvIbv 4798 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

7 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

AvZvDjøvn& f~Bqv, wcZv-g„Z 

Avt gvbœvb f‚Bqv  mvs- 

wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.05 5 b gvIbv 4798 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

8 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

AvgvbDjøvn& f‚Bqv, wcZv-g„Z 

Avt gvbœvb f‚Bqv, mvs- 

wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.05 5 b gvIbv 4798 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

XvKv eb wefvM

N) e¨w³ ch©v‡q ¯’vqx ¯’vcbvwenxb f‚wg ( K…wl Rwg, PviYf‚wg, evMvb, jeb Pvl, cwZZ f‚wg BZ¨vw` ) 

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 ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem¯’vmn)

M„nxZ e¨ve¯’v 

(gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ¯Íve Av‡Q wK 

bv)

gšÍe¨                                                                           



†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

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 ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem¯’vmn)

M„nxZ e¨ve¯’v 

(gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ¯Íve Av‡Q wK 

bv)

gšÍe¨                                                                           

9 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

BRy wgqv, wcZv-g„Z Avt 

jwZd gyÝx, mvs- wkwik¸wi 

(wPjgvix), kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 5 b gvIbv 4798 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

10 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

AvZvDjøvn& f~Bqv wcZv- g„Z 

Avt gvbœvb f‚Bqv, mvs- 

wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.03 5 b gvIbv 4798 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

11 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

AvgvbDjøvn& f‚Bqv, wcZv-g„Z 

Avt gvbœvb f‚Bqv, mvs- 

wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.04 5 b gvIbv 4798 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

12 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

Bwjqvm wcZv- wMqvm 

DwÏb,mvs- wkwik¸wi 

(wPjgvix), kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.50 5 b gvIbv 4722 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

13 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

kvgxg fzBqv wcZv- myjZvb 

fzBqv,mvs- wkwik¸wi 

(wPjgvix), kÖxcyi, MvRxcyi| 

1.44 5 b gvIbv 4722 20047 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

14 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

byiæ wgqv, wcZv-g„Z nvwg`,mvs-

wmsw`Nx, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 b gvIbv 1356 9355 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

15 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

H 0.10 5 b gvIbv 1356 9360 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

16 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

Ry‡qj miKvi, wcZv- mvwgR 

DwÏb,mvs--wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 5 b gvIbv 1141 17102 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

17 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

mv‡bvqvi wcZv- AvjvDwÏb,                                                  

                                              

         mvs- -wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.25 5 b gvIbv 1141 17102 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© 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

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 ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem¯’vmn)

M„nxZ e¨ve¯’v 

(gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ¯Íve Av‡Q wK 

bv)

gšÍe¨                                                                           

18 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

eKzj wcZv- Avmv` Djøvn, mvs-

‡ej‰Zj, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.04 5 b gvIbv 4954 23129 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

19 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

H 0.03 5 b gvIbv 4954 23135 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

20 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

nvmgZ, wcZv- iæR‡m` Avjx, 

mvs-‡eZSzwo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.03 5 b gvIbv 4610 18227 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

21 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

Kwei wcZv-nvmgZ,mvs-

‡eZSzwo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.05 5 b gvIbv 4610 18242 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

22 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

nvmgZ wcZv-iæR‡m` 

Avjx,mvs- ‡eZSzwo  kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 5 b gvIbv 4610 18229 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

23 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt kwn`yj wcZv-g„Z AvdvR 

DwÏb, mvs- ‡eZSzwo, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 5 b gvIbv 4610 18228 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

24 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

iæ‡ej, wcZv- iæmgZ, mvs- 

wkwik¸wi (wPjgvix), kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 b gvIbv 4610 18098 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

25 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt BDmyd wcZv- wMqvm 

Dw`œb †Mmy, mvs- wkwik¸wi, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 b gvIbv 4160 20005 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

26 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt bqb wcZv- Avt 

†gvZv‡je,  mvs- wkwik¸wo, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 b gvIbv 4160 20005 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© 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

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 ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem¯’vmn)

M„nxZ e¨ve¯’v 

(gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ¯Íve Av‡Q wK 

bv)

gšÍe¨                                                                           

27 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt bvwmi, wcZv- Pvb wgqv, 

mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 b gvIbv 4190 20176 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev` we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

28 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt †mwjg, wcZv- m‡gR 

DwÏb, mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 b gvIbv 4190 20176 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev` we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

29 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

dvjy wcZv- Avt gv‡jK,mvs- 

wkwik¸wo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 b gvIbv 4190 20176 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev` we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

30 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt †njvj DwÏb, wcZv- 

†nv‡mb Avjx,mvs- wkwik¸wo, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 b gvIbv 4190 20176 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev` we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

31 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

Rqbvj, wcZv-g„Z nv‡im,mvs- 

wkwik¸wo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 b gvIbv 4190 20176 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev` we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

32 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

Avt gv‡jK wcZv- nvmgZ,mvs- 

 wkwik¸wo, kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.10 5 b gvIbv 4190 20176 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev` we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

33 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt wejøvj †nv‡mb wcZv- †jey 

wgqv ,   mvs- ‡eZSzwo, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 b gvIbv 4559 18132 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

34 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt Kvgvj †nv‡mb wcZv-g„Z 

Qwdi DwÏb,  mvs- †fivgZjx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.20 5 b gvIbv 4559 18132 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

35 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt bvwmi, wcZv- gBb DwÏb 

(cjvb),mvs- ‡eZSzwo, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.20 5 b gvIbv 4559 18132 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© 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

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 ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem¯’vmn)

M„nxZ e¨ve¯’v 

(gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ¯Íve Av‡Q wK 

bv)

gšÍe¨                                                                           

36 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt wmivR wcZv- RBb 

DwÏb,mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 b gvIbv 4503 23245 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

37 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

Bdbym Avjx, wcZv- AvRgZ 

Avjx,mvs- wkwik¸wo, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.10 5 b gvIbv 4503 23245 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

38 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

 †gvt mvBR DwÏb, wcZv- 

nhiZ Avjx, mvs- wmsw`Nx, 

kÖxcyi, MvRxcyi| 

0.15 5 b gvIbv 4494 17149 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

39 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

nhiZ Avjx, wcZv-g„Z mvB 

wgqv,  mvs-  wmsw`Nx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.15 5 b gvIbv 4494 17149 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

40 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt D¾øj wcZv- eÏy wgqv, 

mvs-‰RbvZjx, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.02 5 b gvIbv 4949 23141 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

41 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

‡gvt Bdmyd wcZv-wgbnvR 

DwÏb ,mvs- ‡ej‰Zj, kÖxcyi, 

MvRxcyi| 

0.02 5 b gvIbv 4949 23141 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

42 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

gvgyb mË¡vwaKvix GBP. 

cvIqvi, wkgjvcvov 

0.33 5 b gvIbv 4304 15133 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

43 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wkgjvcvov 

weU

 †nvg wWRvBb wjt MvRxcyi 1.22 5 b gvIbv 1696 9644 Avi.Gm 

LwZqvb -

02

Pvlvev‡`i Rb¨ we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

44 MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi iv_yiv weU ‡gvt myiæR Ms, wcZv- g„Z. 

Avt KzÏym, mvs: B›`ªcyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

0.08 6bs iv_yiv 2892 11978 2 Pvl Avev` we.Gm Rixc 

I †iKW© 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

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 ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem¯’vmn)

M„nxZ e¨ve¯’v 

(gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ¯Íve Av‡Q wK 

bv)

gšÍe¨                                                                           

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi kÖxcyi m`i 

weU

bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB AÎ we‡U ¯’vqx 

¯’vcbvwenxb f‚wg 

( K…wl Rwg, 

PviYf‚wg, evMvb, 

jeb Pvl, cwZZ 

f‚wg BZ¨vw` )  bvB

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi wmsovZjx 

weU

bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB H

45 H H H iv_yiv weU              H                              

         mvs: B›`ªcyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.08 6bs iv_yiv 2892 11832 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

46 H H H iv_yiv weU             H                              

        mvs: B›`ªcyi, kÖxcyi, 

MvRxcyi|

0.08 6bs iv_yiv 2892 11827 950 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

47 H H H iv_yiv weU ‡gvt Zûi DwÏb, wcZv- g„Z. 

gwdR DwÏb                               

         mvs: Kei NvUv, 

B›`ªcyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

2.60 6bs iv_yiv 3288  11835 2 Pvl Avev` we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

48 H H H iv_yiv weU ‡gvt gwdR DwÏb, wcZv- g„Z. 

Zg‡mi                                

    mvs: Kei NvUv, B›`ªcyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.50 6bs iv_yiv 3288 11826 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

49 H H H iv_yiv weU ‡gvK‡Q`, wcZv- g„Z. †giæ 

†kL                               

mvs: Kei NvUv, B›`ªcyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

1.50 6bs iv_yiv 3288  11835 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© 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

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 ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem¯’vmn)

M„nxZ e¨ve¯’v 

(gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ¯Íve Av‡Q wK 

bv)

gšÍe¨                                                                           

50 H H H iv_yiv weU ‡gvt Avjx †nv‡mb Ms, wcZv- 

g„Z. bvZz †kL                               

           mvs: Kei NvUv, 

B›`ªcyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

2.00 6bs iv_yiv 2862 11929 2 Pvl Avev` we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

51 H H H iv_yiv weU ‡gvt Puvb wgqv, wcZv- g„Z. 

Kzievb Avjx                               

         mvs: Kei NvUv, 

B›`ªcyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

2.71 6bs iv_yiv 2862 11928 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

52 H H H iv_yiv weU ‡gvt myiæR, wcZv- g„Z. 

`i‡ek Avjx                               

         mvs: Kei NvUv, 

B›`ªcyi, kÖxcyi, MvRxcyi|

2.00 6bs iv_yiv 2862 11826 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

53 H H H iv_yiv weU ‡gvt †gvK‡Q`, wcZv- g„Z. 

†giæ †kL                               

     mvs: Kei NvUv, B›`ªcyi, 

kÖxcyi, MvRxcyi|

2.00 6bs iv_yiv 2862 11825 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

54 H H H iv_yiv weU ‡gvt iwgR DwÏb, wcZv- g„Z. 

wKZve DwÏb                              

        mvs: RqbvZjx, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.60 6bs iv_yiv 1405 4434 2 KvuVvj evMvb we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

55 H H H iv_yiv weU ‡gvt bv‡qe Avjx, wcZv- 

wQwÏK                              

 mvs: RqbvZjx, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.69 6bs iv_yiv 1395 4342 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

56 H H H iv_yiv weU ‡gvt AvwgiæwÏb, wcZv- g„Z. 

ing Avjx                              

     mvs: RqbvZjx, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.69 6bs iv_yiv 1405 4434 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© 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

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 ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem¯’vmn)

M„nxZ e¨ve¯’v 

(gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ¯Íve Av‡Q wK 

bv)

gšÍe¨                                                                           

57 H H H iv_yiv weU ‡gvt gni Avjx, wcZv- g„Z. 

eQzi DwÏb                              

      mvs: RqbvZjx, kÖxcyi, 

MvRxcyi

8.05 6bs iv_yiv 1383 4441 2 KvuVvj evMvb we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

58 H H H iv_yiv weU ‡gvt Rwni DwÏb, wcZv- g„Z. 

nvwg` wgqv                              

      mvs: RqbvZjx, kÖxcyi, 

MvRxcyi

4.49 6bs iv_yiv 1395 4342 2 KvuVvj evMvb we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

59 H H H iv_yiv weU ‡gvt gvwbK wgqv, wcZv- g„Z. 

AvqZvwj                              

    mvs: RqbvZjx, kÖxcyi, 

MvRxcyi

4.00 6bs iv_yiv 1395 4342 2 KvuVvj evMvb we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

60 H H H iv_yiv weU ‡gvt nvwdR DwÏb, wcZv- g„Z. 

AvBbywÏb                              

    mvs: RqbvZjx, kÖxcyi, 

MvRxcyi

1.50 6bs iv_yiv 1346 4514 2 KvuVvj evMvb we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

61 H H H iv_yiv weU ‡gvt jvj wgqv, wcZv- g„Z. 

ev”Pz wgqv                                  

        mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.02 6bs iv_yiv 1305 4704 2 KvuVvj evMvb we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

62 H H H iv_yiv weU ‡gvt dinv` Avjx, wcZv- g„Z. 

ïgyi Avjx                           

  mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.02 6bs iv_yiv 1305 4705 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

63 H H H iv_yiv weU ‡gvt gRby wgqv, wcZv- g„Z. 

AvjZvd †nv‡mb                           

          mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.02 6bs iv_yiv 1305 4704 2 Pvlvev` we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

64 H H H iv_yiv weU ‡gvt wmivR DwÏb, wcZv- g„Z. 

KwjgywÏb                           

 mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

13.89 6bs iv_yiv 1230 4862 2 Pvlvev` we.Gm Rixc 

I †iKW© 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

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 ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem¯’vmn)

M„nxZ e¨ve¯’v 

(gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ¯Íve Av‡Q wK 

bv)

gšÍe¨                                                                           

65 H H H iv_yiv weU ‡gvt kvRvnvb gy°vi Ms, wcZv- 

g„Z. Avt gwR`                           

        mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.22 6bs iv_yiv 1251 4911 2 KvuVvj evMvb we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

66 H H H iv_yiv weU ZwgR DwÏb, wcZv- g„Z. 

iwgR DwÏb                                

         mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.22 6bs iv_yiv 1251 4911 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

67 H H H iv_yiv weU ‡gvt b~iæj Bmjvg, wcZv- g„Z. 

gwdR DwÏb                           

     mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.22 6bs iv_yiv 1251 4911 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

68 H H H iv_yiv weU ‡gvt Avt Lv‡jK, wcZv- g„Z. 

gwdR DwÏb                           

     mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.22 6bs iv_yiv 1251 4911 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

69 H H H iv_yiv weU ‡gvt Rwmg DwÏb, wcZv- g„Z. 

Avt ev‡iK                           

   mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.22 6bs iv_yiv 1251 4911 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

70 H H H iv_yiv weU ‡gvt bRiæj Bmjvg, wcZv- 

g„Z. my›`i Avjx                           

         mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.22 6bs iv_yiv 1206 4831 2 KvuVvj evMvb we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

71 H H H iv_yiv weU ‡gvt wmwÏKzi ingvb, wcZv- 

g„Z. ˆRbvwÏb                           

      mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.22 6bs iv_yiv 1206 4831 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

72 H H H iv_yiv weU ‡gvt kvgmyj nK, wcZv- g„Z. 

gwdR DwÏb                           

     mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.22 6bs iv_yiv 1206 4831 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© 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

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 ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem¯’vmn)

M„nxZ e¨ve¯’v 

(gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ¯Íve Av‡Q wK 

bv)

gšÍe¨                                                                           

73 H H H iv_yiv weU ‡gvt Rqbvj nK, wcZv- g„Z. 

gwdR DwÏb                           

     mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.22 6bs iv_yiv 1206 4831 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

74 H H H iv_yiv weU ‡gvt nvby wgqv, wcZv- dRi 

Avjx                           

mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

0.89 6bs iv_yiv 1108 3831 2 KvuVvj evMvb we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

75 H H H iv_yiv weU ‡gvt Rqbvj nK, wcZv- g„Z. 

Avqbvjx                           

mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, MvRxcyi

1.01 6bs iv_yiv 1180 4774 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

76 H H H iv_yiv weU ‡gvr nvby wgqv, wcZv- g„Z. 

Kv›`y wgqv                                  

         mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

1.01 6bs iv_yiv 1180 4768 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

77 H H H iv_yiv weU                 H                           

         mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

2.39 6bs iv_yiv 2809 11212 2 Avg KuvVvj evMvb we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

78 H H H iv_yiv weU ‡gvt Avt ev‡Zb Ms, wcZv- 

g„Z. Avey Qvwq`                           

         mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.20 6bs iv_yiv 2931 11212 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

79 H H H iv_yiv weU ‡gvt AvwRgywÏb, wcZv- g„Z. 

Avr gwR`                           

  mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.10 6bs iv_yiv 2793 11213 2 Avg KuvVvj evMvb we.Gm Rixc 

I †iKW© nqwb

80 H H H iv_yiv weU ‡gvt Avt iv¾vK, wcZv- Avt 

iwk`                                 

  mvs: ‡eZRywi, kÖxcyi, 

MvRxcyi

0.17 6bs iv_yiv 2793 11214 2 H we.Gm Rixc 

I †iKW© 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

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 ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem¯’vmn)

M„nxZ e¨ve¯’v 

(gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ¯Íve Av‡Q wK 

bv)

gšÍe¨                                                                           

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi gwbcyi weU bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB AÎ we‡U ¯’vqx 

¯’vcbvwenxb 

f‚wg ( K…wl 

Rwg, PviYf‚wg, 

evMvb, jeb 

Pvl, cwZZ f‚wg 

BZ¨vw` )  bvB

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi iv‡R›`ªcyi 

c~e© weU

bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB AÎ we‡U ¯’vqx 

¯’vcbvwenxb 

f‚wg ( K…wl 

Rwg, PviYf‚wg, 

evMvb, jeb 

Pvl, cwZZ f‚wg 

BZ¨vw` )  bvB

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi mvjbv weU 

Kvg †PK 

†÷kb

bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB

MvRxcyi kÖxcyi kÖxcyi m~h©bvivqYcy

i weU

bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB

গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা ররঞ্জ কালিঘাটা সদর 

লিট

নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই সংরলিত িনন 

স্থাস্থায়ী স্থাপনালিহীন 

ভূলি(কৃলি জলি, 

িারণভূলি, িাগান, 

িিণ িাি, পলতত 

ভূলিইতযালদ) কর্তকৃ 

জিরদখি  নাই



†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

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 ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem¯’vmn)

M„nxZ e¨ve¯’v 

(gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ¯Íve Av‡Q wK 

bv)

gšÍe¨                                                                           

81 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা ররঞ্জ   জালিিা    লিট লকয়ামুলিন এর মাঠ 2.00 ৩৯৬সনং িাসাককর 286 0 931 2 নং খলিয়ান 0 0 খখিার মাঠ wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv 

eb wefvM Gi cÎbs-

22.01.0000.608.  08. 

086.19.5204 Zvs- 

07/10/2019 Bs g~‡j 

†Rjv cÖkvmK MvRxcyi Gi 

wbKU D‡”Q` †gvKÏgv 

`v‡q‡ii cÖ¯Ívebv †cÖiY 

Kiv n‡q‡Q|

উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

82 গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা ররঞ্জ   জালিিা    লিট খিৌয়য়র চয়ের মাঠ 1.00 ৩৯০ নং জালিিা 327.00 0.00       1875     

1888

2 নং খলিয়ান 0.00 0.00 খখিার মাঠ wefvMxq eb Kg©KZ©v XvKv 

eb wefvM Gi cÎ bs- 

22.01.0000.608.08.08

6.19.5204 Zvs- 

07/10/2019 Bs g~‡j 

†Rjv cÖkvmK MvRxcyi Gi 

wbKU D‡”Q` †gvKÏgv 

`v‡q‡ii cÖ¯Ívebv †cÖiY 

Kiv n‡q‡Q|

উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

গাজীপুর কালিয়াককর কালিঘাটা ররঞ্জ খলিশাজানী লিট নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই নাই সংরলিত িনন 

স্থাস্থায়ী স্থাপনালিহীন 

ভূলি(কৃলি জলি, 

িারণভূলি, িাগান, 

িিণ িাি, পলতত 

ভূলিইতযালদ) কর্তকৃ 

জিরদখি  নাই

83 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avey Zv‡qe †`Iqvb 

wcZvt g„Z-IqvR DwÏb ‡`Iqvb

mvs ‡V½viev›`

1.24 ৪০২ bs ga¨cvov 393 bvB 427 2 Kjv evMvb bvB Ñ Ñ উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

84 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

g‡qR DwÏb f‚Tv

wcZvt g„Z mvnve DwÏb f‚Tv

mvs ‡V½viev›`

1.66 ৪০২ bs ga¨cvov 2158 bvB 496 2 cwZZ f~wg bvB Ñ Ñ ‡`. †gvt 

291/08 

wePvivaxb, উক্ত 

ম ৌজায় বি.এস জবিপ 

ও মিকর্ড  হয়বি।



†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

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 ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem¯’vmn)

M„nxZ e¨ve¯’v 

(gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ¯Íve Av‡Q wK 

bv)

gšÍe¨                                                                           

85 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

Avãyj nvbœvb

wcZvt g„Z Avnv` Avjx

mvs Kuv_vPziv

0.55 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 272 2 euvk evMvb bvB Ñ Ñ উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

86 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt bvwRi DwÏb

wcZvt Avãyj gwR`

mvs Kuv_vPziv

0.55 399 bs 

†mvbvZjv

90 bvB 272 2 euvk evMvb bvB Ñ Ñ উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

87 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki iNybv_cyi 

weU

‡gvt bZze Avjx

wcZvt g„Z b~i gnv¤§`

mvs KoBZjx

2.47 399 bs 

†mvbvZjv

543 bvB 609 2 avbx Rwg bvB Ñ Ñ উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

MvRxcyi MvRxcyi m`i Kvwjqv‰Ki Kvwkgcyi weU bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB সংরলিত িনন 

স্থাস্থায়ী স্থাপনালিহীন 

ভূলি(কৃলি জলি, 

িারণভূলি, িাগান, 

িিণ িাি, পলতত 

ভূলিইতযালদ) কর্তকৃ 

জিরদখি  নাই

88 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

‡gvt Kvgiæj Bmjvg,wcs g„Z nv‡Qb 

Avjx,mvs-eive, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

4.00 414 নং ‡KŠPvKzox 1154 - 2312 2 - - cwZZ f~wg| bw_ cÎ  ch©v‡jvPbv 

Kwiqv  ‡Rjv cÖkvm‡Ki 

wbKU D‡”Q` cÖ¯Íve 

‡cÖi‡Yi †Kvb Z_¨ 

cvIqv hvq bvB| 

cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY 

Kwi‡Z nB‡e|

wm,Gm LwZqvb 

cvIqv hvq bvB| 

mv‡f©qvimn 

`vMIqvix 

AbymÜvb Kwi‡j 

Rei`L‡ji 

msL¨v I cwigvY 

e „w× n‡Z 

cv‡i|উক্ত ম ৌজায় 

বি.এস জবিপ ও 

মিকর্ড  হয়বি।

89 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

 †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb,wcs g„Z 

nhiZ Avjx,mvs †gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

0.24 414 নং ‡KŠPvKzox 961 - 1749 2 - - cwZZ f~wg H উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

90 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

H 0.28 414 নং ‡KŠPvKzox 961 - 1747 2 - - cwZZ f~wg H উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

91 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

H 0.24 414 নং ‡KŠPvKzox 961 - 1746 2 - - cwZZ f~wg H উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।



†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

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 ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem¯’vmn)

M„nxZ e¨ve¯’v 

(gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ¯Íve Av‡Q wK 

bv)

gšÍe¨                                                                           

92 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

wbwjgv †Pšayix,¯^vgx-kvn Avjg 

†Pšayix,mvs-‡gŠPvK, Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi

4.00 414 নং ‡KŠPvKzox 1154 - 2312 2 - -  cwZZ RvqMv H উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

93 MvRxcyi Kvwjqv‰Ki Kvwjqv‰Ki ‡gŠPvK eb 

weU

b~i evM nwU©K¨vjPvi,mvs-‡gŠPvK, 

Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi

0.68 414 নং ‡KŠPvKzox 1070 - 1807 2 - - cwZZ RvqMv H উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

MvRxcyi MvRxcyi 

m`i(Kvwkgcyi 

_vbv)

Kvwjqv‰Ki 

†iÄ

evoBcvov   

weU

bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB bvB সংরলিত িনন 

স্থাস্থায়ী স্থাপনালিহীন 

ভূলি(কৃলি জলি, 

িারণভূলি, িাগান, 

িিণ িাি, পলতত 

ভূলিইতযালদ) কর্তকৃ 

জিরদখি  নাই

94 গাজীপুর কালিয়াককর কালিয়াককর খিায়ািী লিট খগািিাহায়রর মাঠ 3.00 ৩৬৫ নং খমদীআশুিাই 522 - 2158 2 নং খলিয়ান - - খখিার মাঠ মজলা প্রশাসক, গাজীপুি িিািরি 

বিভাগীয় িি ক ডকর্ড া, ঢাকা িি 

বিভাগ  রহাদরয়ি পত্র িং- 

22.01.0000.608.08.086.1

3.3034 র্াং- 29/08/13 ইং 

 ূরল উরেদ ম াকদ্দ াি জিয 

প্রস্তাি মপ্রিণ কবিয়ারেি।

উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

95 গাজীপুর কালিয়াককর কালিয়াককর খিায়ািী লিট িড়কাঞ্চনপুর মাঠ 2.00 ৩৭০ নং িড়কাঞ্চনপুর 235 - 305 2 নং খলিয়ান - - খখিার মাঠ ঐ উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

96 গাজীপুর কালিয়াককর কালিয়াককর খিায়ািী লিট িাগায়নর মাঠ 2.00 ৩৭০ নং িড়কাঞ্চনপুর 134 - 305 2 নং খলিয়ান - - খখিার মাঠ ঐ উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

97 গাজীপুর কালিয়াককর কালিয়াককর খগালিন্দপুর সাি 

লিট

লিন্নারচািা মাঠ 2.50 ৩৭১ নং িড় খগালিন্দপুর 426 - - 2 নং খলিয়ান - - খখিার মাঠ উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

98 গাজীপুর কালিয়াককর কালিয়াককর খগালিন্দপুর সাি 

লিট

লচকড়ারচািা মাঠ 2.00 ৩৭১ নং িড় খগালিন্দপুর 461 - - 2 নং খলিয়ান - - খখিার মাঠ উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

99 গাজীপুর কালিয়াককর কালিয়াককর খগালিন্দপুর সাি 

লিট

ধূলিগড়া রি খখািার মাঠ 2.10 ৩৭৫ নং ধূলিগড়া 246 - - 3 নং খলিয়ান - - খখিার মাঠ উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

100 গাজীপুর কালিয়াককর কালিয়াককর খগালিন্দপুর সাি 

লিট

খদওয়ায়নর চািার মাঠ 2.00 ৩৭৩ নং রলিদপুর 96 - - 2 নং খলিয়ান - - খখিার মাঠ উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।



†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

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 ebf‚wg Rei `L‡jj 

weeiY (me©‡kl 

m‡iRwgb Aem¯’vmn)

M„nxZ e¨ve¯’v 

(gvgjv/‡RjvcÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ¯Íve Av‡Q wK 

bv)

gšÍe¨                                                                           

101 গাজীপুর কালিয়াককর কালিয়াককর খগালিন্দপুর সাি 

লিট

সাদুল্লাপুর মাঠ 2.30 ৩৭৬ নং উত্তর িাঘয়িড় 9 - - 2 নং খলিয়ান - - খখিার মাঠ উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

102 গাজীপুর কালিয়াককর কালিয়াককর খগালিন্দপুর সাি 

লিট

পুত্তারচািা মাঠ 2.50 ৩৭৬ নং উত্তর িাঘয়িড় 105 - - 2 নং খলিয়ান - - খখিার মাঠ উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

103 গাজীপুর কালিয়াককর কালিয়াককর খগালিন্দপুর সাি 

লিট

সালদিাপুর মাঠ 2.10 ৩৭৬ নং উত্তর িাঘয়িড় 9 - - 2 নং খলিয়ান - - খখিার মাঠ উক্ত ম ৌজায় বি.এস 

জবিপ ও মিকর্ড  হয়বি।

me©‡gvU = 103 জন/টি জবরদখলকারী 107.22 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

১ গাজীপুর গাজীপুর িদর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউপাড়া

ম াোঃ লাল স য়া, সপিা মৃি-

আইনুসিন, িাাং-উত্তর িালনা, 

গাজীপুর।

০.০৭ উত্তর িালনা ২৭৬ ১

২৮৭

২ নাই নাই
ক্লাি ঘর ও মখলার 

 াঠ  ৪০ িছর

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

২ গাজীপুর গাজীপুর িদর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউপাড়া

ম াোঃ ছালা , সপিা-ম াোঃ আনছার 

আলী, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.৮৮ উত্তর িালনা ১৫৬ ১ ৪৯২ ২ নাই নাই ধানী জস 

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

৩ গাজীপুর গাজীপুর িদর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউপাড়া

ম াোঃ ছালা , সপিা-ম াোঃ 

আনছচ্ছহলাল উসিন গাং, সপিা মৃি-

আলাউসিন, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.৬০ উত্তর িালনা ২৮৯ ১ ৪৭৮ ২ নাই নাই চালা জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

৪ গাজীপুর গাজীপুর িদর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউপাড়া

শসহদ  াস্টার, সপিা মৃি-িাহার 

উসিন, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.৩২ উত্তর িালনা ২৯৪ ১ ৪৬৫ ২ নাই নাই চালা জস  ও ম ািা

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

৫ গাজীপুর গাজীপুর িদর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউপাড়া

আোঃ ছাত্তার, সপিা মৃি-ফসরদ 

আলী, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.০৫ উত্তর িালনা ২৭ ১ ২৬ ২ নাই নাই চালা জস 

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

৬ গাজীপুর গাজীপুর িদর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউপাড়া

আোঃ হাস দ গাং, সপিা মৃি-আকির 

আলী, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.২০ উত্তর িালনা ২৭ ১ ২৬ ২ নাই নাই চালা জস 

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

৭ গাজীপুর গাজীপুর িদর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউপাড়া

 সজির রহ ান, সপিা-আোঃ 

আসজজ, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.৩০ উত্তর িালনা ৩২৭ ১ ২৫৯ ২ নাই নাই চালা জস 

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

৮ গাজীপুর গাজীপুর িদর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউপাড়া

ম াোঃ  াচ্ছজদ িরকার, সপিা মৃি-

আোঃ রসশদ িরকার, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.৪০ উত্তর িালনা ৩২৭ ১ ২৫৯ ২ নাই নাই চালা জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

িন্যপ্রাণী ব্যিস্থাপনা ও প্রকৃসি িাংরক্ষণ সিভাগ , ঢাকা

N) e¨w³ ch©v‡q ¯’vqx ¯’vcbvwenxb f‚wg ( K…wl Rwg, PviYf‚wg, evMvb, jeb Pvl, cwZZ f‚wg BZ¨vw` ) 

ক্র: নাং মজলা উপচ্ছজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  (একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল িনভূস র 

জিরদখচ্ছলর সিিরণ 

(িি বচ্ছশষ/িচ্ছরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্রশািচ্ছন উচ্ছেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ 

আচ্ছছ সক না)

 ন্তব্য
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ক্র: নাং মজলা উপচ্ছজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  (একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল িনভূস র 

জিরদখচ্ছলর সিিরণ 

(িি বচ্ছশষ/িচ্ছরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্রশািচ্ছন উচ্ছেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ 

আচ্ছছ সক না)

 ন্তব্য

৯ গাজীপুর গাজীপুর িদর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউপাড়া

 াহফুজ িরকার, সপিা মৃি-আোঃ 

আসজজ, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.২৫ উত্তর িালনা ৩২৭ ১ ২৫৯ ২ নাই নাই চালা জস 

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

১০ গাজীপুর গাজীপুর িদর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউপাড়া

ম াোঃ শসহদুল, সপিা মৃি-িাচ্ছনছ 

উসিন, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.০৮ উত্তর িালনা ৩৩৯ ১ ৯১৯ ২ নাই নাই চালা জস 

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

১১ গাজীপুর গাজীপুর িদর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউপাড়া

ম াোঃ সরপন, সপিা মৃি-আিাউর 

রহ ান, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.১২ উত্তর িালনা ৩৩৯ ১ ৯১৯ ২ নাই নাই চালা জস 

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

১২ গাজীপুর গাজীপুর িদর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউপাড়া

আোঃ হাসক  পাচ্ছলায়ান, সপিা-

িস জ উসিন, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.২৮ উত্তর িালনা ৩৩৯ ১ ৯২১ ২ নাই নাই চালা জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

১৩ গাজীপুর গাজীপুর িদর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউপাড়া

শহুর উসিন, সপিা=আলাউসিন, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
০.৬২ উত্তর িালনা ৪৩৫ চ ১ ১০৫৮ ২ নাই নাই চালা জস 

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

১৪ গাজীপুর গাজীপুর িদর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউপাড়া

আস ন উসিন, সপিা-আলাউসিন, 

িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
৩.১১ উত্তর িালনা ৪৩৫ চ ১ ১০৫৯ ২ নাই নাই চালা জস 

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

০.১৩ ৪৬৮ ১০০৫

০.০২ ৪৬৮ ১০০৬

০.০১ ৪৬৮ ১০০৭

০.০১ ৪৬৮ ১০০৮

১৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

আোঃ  ান্নান গাং, সপিা-ছসফর 

উসিন মদওয়ান, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.৬৭ উত্তর িালনা ৭৭ ১ ৩৬৯ ২ নাই নাই চালা জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

১৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

িাচ্ছছদ িরকার, সপিা মৃি-আোঃ 

রসশদ িরকার, িাাং-উত্তর 

িালনা,গাজীপুর।

০.০৪ উত্তর িালনা ৩৩১ ১ ৮২৯ ২ নাই নাই চালা জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

১৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

আব্দুল গফুর, সপিা- কচ্ছছদ খাঁ, 

িাাং িাউপাড়া, গাজীপুর।
০.৫৭ িাউপাড়া ২৮৩ ১

৪৮৮, 

৪৮৯
২ নাই নাই চালা জস 

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

১৫ গাজীপুর গাজীপুর িদর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ
িাউপাড়া

জয়নাল আচ্ছিদীন, সপিা মৃি-ছাও 

স য়া, িাাং-উত্তর িালনা,গাজীপুর।
উত্তর িালনা ১ ২ নাই নাই চালা জস 

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।
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ক্র: নাং মজলা উপচ্ছজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  (একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল িনভূস র 

জিরদখচ্ছলর সিিরণ 

(িি বচ্ছশষ/িচ্ছরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্রশািচ্ছন উচ্ছেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ 

আচ্ছছ সক না)

 ন্তব্য

১৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

হান্নান িওদাগর, সপিা মৃি-

ছাফুর উসিন িাাং িাউপাড়া, 

গাজীপুর।

০.৭৭ িাউপাড়া ৫৫৬চ ১ ১২১২ ২ নাই নাই ধানী জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

২০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

ম াোঃ আোঃ জসলল, সপিা মৃি- 

মহাচ্ছিন উসিন, িাাং- িাউপাড়া, 

গাজীপুর।

০.২৯ িাউপাড়া ১৭৯ ১ ২৯৯ ২ নাই নাই ধানী জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

২১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

ম াোঃ দাদু স য়া, সপিা মৃি- 

আসিুল্লাহ্,  িাাং- িাউপাড়া, 

গাজীপুর।

০.০৭ িাউপাড়া ৩৯১ ১ ৫৭১ ২ নাই নাই চালা জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

২২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

রস জ উসিন, সপিা মৃি- 

িািান,  িাাং- িাউপাড়া, 

গাজীপুর।

০.২০ িাউপাড়া ৬৭৪ ১ ১৫৬৮ ২ নাই নাই ধানী জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

১.০২ ১২১ ২৮৯/৪৯৯

০.৩০ ১১৭ ২৮৪

২৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

 াক্তার মক সনজা  উসিন, 

সপিা: অজ্ঞাি, িাাং-

গজাসরয়াপাড়া, জয়চ্ছদিপুর, 

গাজীপুর।

০.৪০ আড়াইশ প্রিাদ ১৪০ ১ ৩১৫ ২ নাই নাই

কাটা িাচ্ছরর 

মিড়ার সভিচ্ছর 

ম ািা

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

২৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

ইব্রাহী , সপিা মৃি- য়িুসিন, 

িাাং-

ভাওরাইদ,জয়চ্ছদিপুর,গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১২০৪ ১ ৪৩৩৫ ২ নাই নাই চালা জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

২৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

জা াল, সপিা মৃি- য়িুসিন, 

িাাং-

ভাওরাইদ,জয়চ্ছদিপুর,গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১২০৪ ১ ৪৩৩৫ ২ নাই নাই চালা জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

২৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

ম াজাফর, সপিা-অজ্ঞাি, িাাং-

গজাসরয়াপাড়া, জয়চ্ছদিপুর, 

গাজীপুর।

আড়াইশ প্রিাদ ১ ২ নাই নাই চালা জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।
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ক্র: নাং মজলা উপচ্ছজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  (একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল িনভূস র 

জিরদখচ্ছলর সিিরণ 

(িি বচ্ছশষ/িচ্ছরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্রশািচ্ছন উচ্ছেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ 

আচ্ছছ সক না)

 ন্তব্য

২৭ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

ম াোঃ চাঁন স য়, সপিা মৃি-

 য়িুসিন, িাাং-

ভাওরাইদ,জয়চ্ছদিপুর,গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১২০৪ ১ ৪৩৩৫ ২ নাই নাই চালা জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

২৮ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

ম াোঃ ম ািাচ্ছলি, সপিা মৃি-

মরফাি উল্লাহ, িাাং-

ভাওরাইদ,জয়চ্ছদিপুর,গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১২০৪ ১ ৪৩৩৫ ২ নাই নাই চালা জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

২৯ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

ম াোঃ  সফিুল ইিলা , সপিা-

অজ্ঞাি, িাাং-

ভাওরাইদ,জয়চ্ছদিপুর,গাজীপুর।

০.৫০ আড়াইশ প্রিাদ ১৩৫৮ ১ ৬৪৪২ ২ নাই নাই ধানী জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

৩০ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

ম াোঃ আ জাদ মহাচ্ছিন গাং, 

সপিা মৃি-হাসিজ উসিন, িাাং-

নান্দুয়াইন,জয়চ্ছদিপুর,গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১৫১০ ১ ৬৩৪৯ ২ নাই নাই ধানী জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

৩১ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

ম াোঃ আলিাফ মহাচ্ছিন, সপিা: 

মৃি- আব্দুল হাস দ, িাাং- 

িালনা জয়চ্ছদিপুর, গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১৫০৬ ১ ৬৩৪৩ ২ নাই নাই ধানী জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

৩২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

ম াোঃ িািু  ন্ডল, সপিা: সিরাজ 

 ন্ডল, িাাং- 

নান্দুয়াইন,জয়চ্ছদিপুর,গাজীপুর।

০.১০ আড়াইশ প্রিাদ ১৫০৬ ১ ৬৩৪৩ ২ নাই নাই ধানী জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।
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ক্র: নাং মজলা উপচ্ছজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  (একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল িনভূস র 

জিরদখচ্ছলর সিিরণ 

(িি বচ্ছশষ/িচ্ছরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্রশািচ্ছন উচ্ছেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ 

আচ্ছছ সক না)

 ন্তব্য

৩৩ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

ম াোঃ আইয়ুি গাং, সপিা মৃি-

আোঃ  াচ্ছলক, িাাং-

ভাওরাইদ,জয়চ্ছদিপুর,গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ১৫৬৯ ১ ৬৫৩১ ২ নাই নাই চালা জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

৩৪ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

িাইফুল ইিলা , সপিা মৃি-আোঃ 

হাই, িাাং-

ভাওরাইদ,জয়চ্ছদিপুর,গাজীপুর।

০.২০ আড়াইশ প্রিাদ ১৫৬৯ ১ ৬৫৩১ ২ নাই নাই চালা জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

৩৫ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

ম াোঃ আসিক, সপিা মৃি-

আজগর আলী, িাাং-

ভাওরাইদ,জয়চ্ছদিপুর,গাজীপুর।

০.১৮ আড়াইশ প্রিাদ ১৫৬৯ ১ ৬৫৩৪ ২ নাই নাই চালা জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

০.১১ ৭০৪৭

০.২৪ ৭০৪৮

০.২৭ ৭০৫০

০.৪৬ ৭০৫২

৩৭ গাজীপুর শ্রীপুর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

ই ান হাজী, সপিা-ম াকচ্ছছদ 

আলী, িাাং-ঐ
০.২১ িনখখরা ১০ ১৫ ২

ধানী জস  ি য় 

আনু াসনক ৬০ 

িছর

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

৩৮ গাজীপুর শ্রীপুর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

আফিাি উসিন, সপিা-

ম াহাম্মদ আলী, িাাং-ঐ
০.৫৫ িনখখরা ১০ ১৫ ২

ধানী জস  ি য় 

আনু াসনক ৬০ 

িছর

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

৩৬ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িাউপাড়া 

সিট

আোঃ ছবুর, সপিা- মৃি ইউসুি 

আলী, িাাং- ভাওরাইদ, 

জয়চ্ছদিপুর, গাজীপুর।

ধানী জস 
উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।
আড়াইশ প্রিাদ ১৬০৩ ১ ২ নাই নাই



ম ৌজা সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 
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ক্র: নাং মজলা উপচ্ছজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি 

িনভূস  (একর)

জির দখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল িনভূস র 

জিরদখচ্ছলর সিিরণ 

(িি বচ্ছশষ/িচ্ছরজস ন 

অিস্থািহ )

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্রশািচ্ছন উচ্ছেদ 

প্রস্তাসিি ইিযাসদ 

আচ্ছছ সক না)

 ন্তব্য

৩৯ গাজীপুর শ্রীপুর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট
 াসজদুল, সপিা- িাাং-ঐ ০.২৫ িনখখরা ১০ ২০ ২

ধানী জস  ি য় 

আনু াসনক ৬০ 

িছর

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

৪০ গাজীপুর শ্রীপুর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

িাচ্ছছর, সপিা-মৃি আোঃআলী িাাং-

ঐ
০.২৫ িনখখরা ৩০৩ ৪৫২ ২

ধানী জস  ি য় 

আনু াসনক ৬০ 

িছর

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

৪১ গাজীপুর শ্রীপুর
জািীয় 

উদ্যান মরঞ্জ

িনখখরা 

সিট

গসণ, সপিা-মৃি আোঃ আলী  িাাং-

ঐ
০.২৫ িনখখরা ৩০৩ ৪৫২ ২

ধানী জস  ি য় 

আনু াসনক ৬০ 

িছর

উচ্ছেদ প্রস্তাি মপ্ররণ 

করা হচ্ছয়চ্ছছ।

৪২ গাজীপুর
গাজীপুর 

িদর

ভাওয়াল 

মরঞ্জ

রাচ্ছজন্দ্রপুর 

পসি  সিট

ম াোঃ রস জ উসিন, সপিা মৃিোঃ 

ফজর আলী, িাাং- লুটিয়ার 

চালা, গাজীপুর িদর, গাজীপুর।

১.০৪ ৪ নাং িারুইপাড়া ১২৫১ ২৫৯১ ২
কৃসষ ভূস  সহচ্ছিচ্ছি 

ব্যিহার করচ্ছছ

উচ্ছেদ প্রস্তাি 

মদওয়া হচ্ছয়চ্ছছ।

৪৩ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিচ্ছক 

িাড়ী সিট

ম াোঃ স্যা ল চন্দ্র,সপিা-মৃি-

পসর ল চন্দ্র,িাাং-ঐ
০.১০  গরী ১২২৯ ৭২১৩ ২

পসিি জস  

(আনুোঃ) 

২০০৮িন

উচ্ছেদ প্রস্তাি মদয়া 

হচ্ছয়চ্ছছ।

৪৪ গাজীপুর িদর
ভাওয়াল 

মরঞ্জ

সিচ্ছক 

িাড়ী সিট

 ম াোঃ আস র মহাচ্ছিন,সপিা-

মৃি- কসফল উসিন,,িাাং-ঐ
০.০৩  গরী ১৩৮০ ৩৯৮৪ ২

পসিি জস  

(আনুোঃ) ২০০২ 

িন

উচ্ছেদ প্রস্তাি মদয়া 

হচ্ছয়চ্ছছ।

িি বচ্ছ াট = ১৭.৩২ একর


