
ম ৌজা সি.এি/ এি.এ  দাগ সি.এি/ 

এি.এ 

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 ১৮

১ সিলেট মগায়াইনঘাট সিলেট মরঞ্জ িালুটিকর কচুয়ারপাড় িহকারী 

প্রাথস ক সিদ্যােয়

১.৫০ দাসররকাসি ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ১০, ৯, ৩৭, ১৭, ২৩, ১৪৬, 

১১৫, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৭, ১২৮, ১১, ৯/১৪৮, 

৫৩, ১৬, ১৪২, ১২৮/১৫০, ১৪৬/১৫২, ১২৯, 

১২৪, ৬৪, ৫৩, ৮৬, ১০৫, ১০৩, ১২৩, ১০০, 

১৫, ৮৫, ৮৬/১৭১, ১০১, ১১১, ১১৭, ১৪০, 

১৩২, ১৪১, ১৪৫, ১৩০, ১২৬/১৪৯, ১২৬, 

১৪১/১৫১

১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান

২ সিলেট মগায়াইনঘাট সিলেট মরঞ্জ িালুটিকর ম াোঃ জালহদ আে , সপিা- 

কাফিান স য়া, ব্লক- ২৮/এ, 

মগাটাটিকর, সিলেট

৩.৪০ দাসররকাসি ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ১০, ৯, ৩৭, ১৭, ২৩, ১৪৬, 

১১৫, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৭, ১২৮, ১১, ৯/১৪৮, 

৫৩, ১৬, ১৪২, ১২৮/১৫০, ১৪৬/১৫২, ১২৯, 

১২৪, ৬৪, ৫৩, ৮৬, ১০৫, ১০৩, ১২৩, ১০০, 

১৫, ৮৫, ৮৬/১৭১, ১০১, ১১১, ১১৭, ১৪০, 

১৩২, ১৪১, ১৪৫, ১৩০, ১২৬/১৪৯, ১২৬, 

১৪১/১৫১

১ ৪ ধারা গরুর খা ার

৩ সিলেট মগায়াইনঘাট সিলেট মরঞ্জ িালুটিকর ম াোঃ হারুন স য়া, সপিা- 

কে ধর আেী, িাাং- 

জাঙ্গাইে, মগায়াইনঘাট, 

সিলেট

৭.০০ ফুোরকাসি ১০, ১১, ২৭, ৪৪, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৭, ৯৮, ৯৯, 

১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১০৪, ১০৭, 

১১২, ১১১, ১০৮, ১০৯, ১১০, ২৮, ১৫/১১৩, 

৯৫, ১৭, ৯৬, ৬, ৯৪, ১৫, ৮, ৯০, ২৯

১ ৪ ধারা  ালের খা ার

৪ সিলেট মগায়াইনঘাট সিলেট মরঞ্জ িালুটিকর ম াোঃ জালহদ স য়া, সপিা- 

 নু স য়া, িাাং- স রিক্সটিো, 

সিলেট

৬.০০ ম ৌধুরীকাসি ১, ২, ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৪, ১৫, ৪৮, ৫২, ৫৪, 

৫৫, ৫৩, ৪৪, ১৭, ২০, ২৭, ৭, ১৬, ৩২, ৪০, 

৩৮, ২৯, ৬৫, ৯০, ৯৯/১০০, ৬৬, ৬৪, ৯০, 

৮৪, ৯৭, ৪, ৫৫, ৪২, ৬৯, ৬৭, ৭১, ৭৫, ৭৬, 

৭২, ৮৩, ৮১, ৩৯, ৩৬, ৩৩, ৩৪, ৩০, ৪৭, ৫০, 

৪৬, ৭৮, ৪১, ৫৬, ৫৭, ৬০, ৪৩, ১৯, ৩, ৫, ২১, 

২২, ৩১, ৩৫, ৩৭, ৭৭, ২৪, ৮০, ৪৯

১ ৪ ধারা  ালের খা ার

৫ সিলেট মকাম্পানীগঞ্জ সিলেট মরঞ্জ ভাটরাই ছেয়দুর রহ ান, সপিা- হাজী 

আকরামুল্লাহ , িাাং-

কােীিাসড়, মকাম্পানীগঞ্জ, 

সিলেট।

৬.১০ জীিনপুর ১০২, ৪৮১, ৪১৮, ৪৬৫ ১ ৪ ধারা  ালের খা ার

৬ সিলেট মকাম্পানীগঞ্জ সিলেট মরঞ্জ ভাটরাই গহর িরকারী প্রাথস ক 

সিদ্যােয়, মকাম্পানীগঞ্জ, 

সিলেট।

১.১০ জীিনপুর ১০২, ৪৮১, ৪১৮, ৪৬৫ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান

৭ সিলেট মকাম্পানীগঞ্জ সিলেট মরঞ্জ ভাটরাই নতুনিাজার (হাট), 

মকাম্পানীগঞ্জ, সিলেট।

৩.২০ জীিনপুর ১০২, ৪৮১, ৪১৮, ৪৬৫ ১ ৪ ধারা িাজার

খ) অন্যান্য প্রসিষ্ঠান (হাট-িাজার/ মদাকান- পাট, সরলিাট ট/কলটজ, কৃসি ফা ট, সিক্ষা প্রসিষ্ঠান ইিযাসদ)

ক্রোঃ নাং মজো উপলজো মরঞ্জ সিট জিরদখেকারীর 

না  ও ঠিকানা

জিরদখেকৃি 

অন্যান্য 

িনভূস  

(একর)

িাংরসক্ষি িনভূস  ব্যসিি জিরদখেকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিে জিরদখে

কৃি 

অন্যান্য 

িনভূস র 

 

িনভূস র 

জিরদখলের 

সিিরণ 

(িি টলিি/ 

িলরজস ন 

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া ো/মজো 

প্রিািলন উলেদ 

প্রস্তাি ইিযাসদ আলে 

সক না)

 ন্তব্য
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ম ৌজা সি.এি/ এি.এ  দাগ সি.এি/ 

এি.এ 

খসিয়ান

আর.এি

 দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

ক্রোঃ নাং মজো উপলজো মরঞ্জ সিট জিরদখেকারীর 

না  ও ঠিকানা

জিরদখেকৃি 

অন্যান্য 

িনভূস  

(একর)

িাংরসক্ষি িনভূস  ব্যসিি জিরদখেকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিে জিরদখে

কৃি 

অন্যান্য 

িনভূস র 

 

িনভূস র 

জিরদখলের 

সিিরণ 

(িি টলিি/ 

িলরজস ন 

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া ো/মজো 

প্রিািলন উলেদ 

প্রস্তাি ইিযাসদ আলে 

সক না)

 ন্তব্য

৮ সিলেট দসক্ষণসুর া সিলেট মরঞ্জ সহোকুসড় মিোে স য়া, সপিা-  নু 

স য়া, িাাং- িরইকাসি, 

দসক্ষণসুর া, সিলেট।

৫.৭০ সিোজুর ১১, ১৭, ১৬, ১৯, ২১, ২৩, ২৫, ২৬, ২৮, ৪৪, 

১২, ১০৭, ১০৮, ১১৮, ১৪২, ১৪৭, ১৪৯, ১৫৪, 

১৭৪, ২০১, ২১৪, ২৫৬, ২৬৪, ২৭২, ২৭৬, 

৩০৮, ৪০১, ১০, ১৫, ২২, ২৪, ২৭, ৪৫, ৪৩, 

২৯, ২৩৯, ১৮১/৩৩০, ১০১/৩২৯, ১৮, ১০১, 

১০৯, ১৪৩, ৩০৯, ৪০২, ১৪৪, ৪০৪, ১০৫

১ ৪ ধারা  ালের খা ার

৯ সিলেট সিলেটিদর সিলেট মরঞ্জ সহোকুসড় মিাহরাি আহ দ, সপিা- 

ইসেয়াে স য়া, িাাং- ১৯৭/৬, 

রাংধনু, ম ৌসকলদসখ, 

আম্বরখানা, সিলেট।

৮.৫৭ সিোজুর ১১, ১৭, ১৬, ১৯, ২১, ২৩, ২৫, ২৬, ২৮, ৪৪, 

১২, ১০৭, ১০৮, ১১৮, ১৪২, ১৪৭, ১৪৯, ১৫৪, 

১৭৪, ২০১, ২১৪, ২৫৬, ২৬৪, ২৭২, ২৭৬, 

৩০৮, ৪০১, ১০, ১৫, ২২, ২৪, ২৭, ৪৫, ৪৩, 

২৯, ২৩৯, ১৮১/৩৩০, ১০১/৩২৯, ১৮, ১০১, 

১০৯, ১৪৩, ৩০৯, ৪০২, ১৪৪, ৪০৪, ১০৫

১ ৪ ধারা  ালের খা ার

১০ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং িাহসরয়ার মটান

ক্রািার, মপ্রা: ম া:

িাদ্দা  স য়া, িাাং:

ম াহাম্মদপুর

০.৮০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

১১ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং িাসদয়া মটান ক্রািার,

মপ্রা: ম া:  য়নুে

হক,িাাং:

ম াহাম্মদপুর

০.৯০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।
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ম ৌজা সি.এি/ এি.এ  দাগ সি.এি/ 

এি.এ 

খসিয়ান

আর.এি

 দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

ক্রোঃ নাং মজো উপলজো মরঞ্জ সিট জিরদখেকারীর 

না  ও ঠিকানা

জিরদখেকৃি 

অন্যান্য 

িনভূস  

(একর)

িাংরসক্ষি িনভূস  ব্যসিি জিরদখেকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিে জিরদখে

কৃি 

অন্যান্য 

িনভূস র 

 

িনভূস র 

জিরদখলের 

সিিরণ 

(িি টলিি/ 

িলরজস ন 

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া ো/মজো 

প্রিািলন উলেদ 

প্রস্তাি ইিযাসদ আলে 

সক না)

 ন্তব্য

১২ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং মজ এ  মটান ক্রািার,

মপ্রা: ম া: সুেিান

স য়া,িাাং:

ম াহাম্মদপুর

০.৮৫ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

১৩ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং আব্দুে মষ্ঠান ক্রািার,

মপ্রা: োভলু, িাাং:

ম াহাম্মদপুর

০.৮০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

১৪ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং  া এন্ড িাস য়া মটান

ক্রািার, মপ্রা:

িসফকুে ইিো ,

িাাং: ম াহাম্মদপুর

০.৯০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

১৫ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং আল্লাহর দান মটান

ক্রািার, মপ্রা: ম া:

মিপারী, িাাং:

ম াহাম্মদপুর

০.৮৫ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।
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ম ৌজা সি.এি/ এি.এ  দাগ সি.এি/ 

এি.এ 

খসিয়ান

আর.এি

 দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

ক্রোঃ নাং মজো উপলজো মরঞ্জ সিট জিরদখেকারীর 

না  ও ঠিকানা

জিরদখেকৃি 

অন্যান্য 

িনভূস  

(একর)

িাংরসক্ষি িনভূস  ব্যসিি জিরদখেকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিে জিরদখে

কৃি 

অন্যান্য 

িনভূস র 

 

িনভূস র 

জিরদখলের 

সিিরণ 

(িি টলিি/ 

িলরজস ন 

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া ো/মজো 

প্রিািলন উলেদ 

প্রস্তাি ইিযাসদ আলে 

সক না)

 ন্তব্য

১৬ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং িিিা মটান ক্রািার,

মপ্রা: হাজী ম া:

আওয়াে,িাাং:

ম াহাম্মদপুর

০.৮০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

১৭ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং আল্পনা মটান ক্রািার,

মপ্রা: ম া: আক্তার

মহালিন,িাাং:

ম াহাম্মদপুর

০.৯০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

১৮ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং পু জা মটান ক্রািার,

মপ্রা: ম া: ও র

ফারুক, িাাং:

ম াহাম্মদপুর

০.৮৫ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

১৯ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং আল্লাহর দান মটান

ক্রািার, মপ্রা: ম া:

ফয়জুে ইিো ,

িাাং: ম াহাম্মদপুর

০.৮০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।
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ম ৌজা সি.এি/ এি.এ  দাগ সি.এি/ 

এি.এ 

খসিয়ান

আর.এি

 দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

ক্রোঃ নাং মজো উপলজো মরঞ্জ সিট জিরদখেকারীর 

না  ও ঠিকানা

জিরদখেকৃি 

অন্যান্য 

িনভূস  

(একর)

িাংরসক্ষি িনভূস  ব্যসিি জিরদখেকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিে জিরদখে

কৃি 

অন্যান্য 

িনভূস র 

 

িনভূস র 

জিরদখলের 

সিিরণ 

(িি টলিি/ 

িলরজস ন 

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া ো/মজো 

প্রিািলন উলেদ 

প্রস্তাি ইিযাসদ আলে 

সক না)

 ন্তব্য

২০ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং স সন মিৌসদয়া মটান

ক্রািার, মপ্রা: হাজী

ম া: িহীদ, িাাং:

ম াহাম্মদপুর

০.৯০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

২১ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং ইভান মটান ক্রািার,

মপ্রা: ম া: মদলোয়ার,

িাাং: ম াহাম্মদপুর

০.৮৫ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

২২ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং পদ্মা মটান ক্রািার,

মপ্রা: ম া: কা াে,

িাাং: ম াহাম্মদপুর

০.৮০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

২৩ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং রসফক মটান ক্রািার,

মপ্রা: ম া: রসফক

স য়া, িাাং:

ম াহাম্মদপুর

০.৯০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।
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ম ৌজা সি.এি/ এি.এ  দাগ সি.এি/ 

এি.এ 

খসিয়ান

আর.এি

 দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

ক্রোঃ নাং মজো উপলজো মরঞ্জ সিট জিরদখেকারীর 

না  ও ঠিকানা

জিরদখেকৃি 

অন্যান্য 

িনভূস  

(একর)

িাংরসক্ষি িনভূস  ব্যসিি জিরদখেকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিে জিরদখে

কৃি 

অন্যান্য 

িনভূস র 

 

িনভূস র 

জিরদখলের 

সিিরণ 

(িি টলিি/ 

িলরজস ন 

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া ো/মজো 

প্রিািলন উলেদ 

প্রস্তাি ইিযাসদ আলে 

সক না)

 ন্তব্য

২৪ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং মুসক্তলর্াদ্ধা মটান

ক্রািার, মপ্রা: িাদিা

স য়া, িাাং:

ম াহাম্মদপুর

০.৮৫ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

২৫ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং জুনালয়ি মটান

ক্রািার, মপ্রা: ম া:

জুেহাি স য়া, িাাং:

ম াহাম্মদপুর

০.৮০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

২৬ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং সিমুে মটান ক্রািার,

মপ্রা: ম া:

আব্দুল্লাহ,িাাং:

ম াহাম্মদপুর

০.৯০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

২৭ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং সিটি মটান ক্রািার,

মপ্রা: আব্দুে আসজজ,

িাাং: ম াহাম্মদপুর

০.৮৫ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।
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ম ৌজা সি.এি/ এি.এ  দাগ সি.এি/ 

এি.এ 

খসিয়ান

আর.এি

 দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

ক্রোঃ নাং মজো উপলজো মরঞ্জ সিট জিরদখেকারীর 

না  ও ঠিকানা

জিরদখেকৃি 

অন্যান্য 

িনভূস  

(একর)

িাংরসক্ষি িনভূস  ব্যসিি জিরদখেকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিে জিরদখে

কৃি 

অন্যান্য 

িনভূস র 

 

িনভূস র 

জিরদখলের 

সিিরণ 

(িি টলিি/ 

িলরজস ন 

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া ো/মজো 

প্রিািলন উলেদ 

প্রস্তাি ইিযাসদ আলে 

সক না)

 ন্তব্য

২৮ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং সরফাি মটান ক্রািার,

মপ্রা: ম া: িাইফুে

,িাাং: ম াহাম্মদপুর

০.৮০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

২৯ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং হাইপা মটান ক্রািার,

মপ্রা: ম া: মুসহন

স য়া, িাাং:

ম াহাম্মদপুর

০.৯০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

৩০ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং রসহ  মটান ক্রািার,

মপ্রা: ম া: আউয়াে,

িাাং: ম াহাম্মদপুর

০.৮৫ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

৩১ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং আে হা দুসেল্লাহ

মটান ক্রািার, মপ্রা:

ম া: িাহান স য়া,

িাাং: ম াহাম্মদপুর

০.৮০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।
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ম ৌজা সি.এি/ এি.এ  দাগ সি.এি/ 

এি.এ 

খসিয়ান

আর.এি

 দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

ক্রোঃ নাং মজো উপলজো মরঞ্জ সিট জিরদখেকারীর 

না  ও ঠিকানা

জিরদখেকৃি 

অন্যান্য 

িনভূস  

(একর)

িাংরসক্ষি িনভূস  ব্যসিি জিরদখেকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিে জিরদখে

কৃি 

অন্যান্য 

িনভূস র 

 

িনভূস র 

জিরদখলের 

সিিরণ 

(িি টলিি/ 

িলরজস ন 

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া ো/মজো 

প্রিািলন উলেদ 

প্রস্তাি ইিযাসদ আলে 

সক না)

 ন্তব্য

৩২ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং িাঈফ মটান ক্রািার,

মপ্রা: হাজী  য়নুে

হক িাবুে, িাাং:

ম াহাম্মদপুর

০.৯০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

৩৩ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং িাসজদ মটান ক্রািার,

মপ্রা: কসির স য়া,

িাাং: ম াহাম্মদপুর

০.৮৫ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

৩৪ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং িাসনয়া মটান ক্রািার,

মপ্রা: ম া: মুিাসেি

স য়া, িাাং:

ম াহাম্মদপুর

০.৮০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

৩৫ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং স সন মটান ক্রািার,

মপ্রা: ম া: কাইয়ু ,

িাাং: ম াহাম্মদপুর

০.৯০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।
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ম ৌজা সি.এি/ এি.এ  দাগ সি.এি/ 

এি.এ 

খসিয়ান

আর.এি

 দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

ক্রোঃ নাং মজো উপলজো মরঞ্জ সিট জিরদখেকারীর 

না  ও ঠিকানা

জিরদখেকৃি 

অন্যান্য 

িনভূস  

(একর)

িাংরসক্ষি িনভূস  ব্যসিি জিরদখেকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিে জিরদখে

কৃি 

অন্যান্য 

িনভূস র 

 

িনভূস র 

জিরদখলের 

সিিরণ 

(িি টলিি/ 

িলরজস ন 

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া ো/মজো 

প্রিািলন উলেদ 

প্রস্তাি ইিযাসদ আলে 

সক না)

 ন্তব্য

৩৬ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং োে স য়া মটান

ক্রািার, মপ্রা: োে

স য়া, িাাং: রহ িপুর

০.৮৫ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

৩৭ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং নাসজ  স য়া মটান

ক্রািার, মপ্রা: নাসজ 

স য়া,  িাাং:

রহ িপুর

০.৮০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

৩৮ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং িালরক স য়া মটান

ক্রািার, মপ্রা: িালরক

স য়া,  িাাং:

রহ িপুর

০.৪০ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

৩৯ সিলেট মগায়াইনঘাট িারী জাফোং ওয়াসি  মটান

ক্রািার, মপ্রা:

ওয়াসি ,  িাাং:

রহ িপুর

০.৮৫ ছ োলখে ৩য় 

খন্ড

১৩৯ ১ ৪ ধারা প্রসিষ্ঠান সপ, ও, আর   া ো, 

সজ আর  া ো ও  

সিভাগীয় পর্ টালয় 

উলেদ অসভর্ান 

পসর ােনা করা হয়।

৬৭.৫৭সিলেট জেো জ াট
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