
গ) ব্যক্তি পর্ যায়ের ঘরবাক্তি , বসতক্তিটা 

ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান
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১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃ ইক্তলোছ, ক্তপতা-জালাল 

আহম্মদ,সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক (মকইচ্চা টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৪৩

২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি   মমাোঃ ইক্তিছ, ক্তপতা-জালাল 

আহম্মদ,সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক (মকইচ্চা টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৪৩

৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি   মমাোঃ ইোকুব, ক্তপতা-জালাল 

আহম্মদ,সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক (মকইচ্চা টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৪৩

৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি   মক্তি আহম্মদ, ক্তপতা-ফজলুর 

রহমাি,সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক (মকইচ্চা টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৪৩

৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃমাক্তিক উক্তিি, ক্তপতা- 

আবুল কায়েম,সাাং-পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক (মকইচ্চা টিলা), 

ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৪৩

৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি আিতার, স্বামী-রক্তবউল, সাাং-

পক্তিম আন্ধার মাক্তিক (মকইচ্চা 

টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৪৩

চট্টগ্রাম উত্তর বি ক্তবিাগ।

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃ হারুি, ক্তপতা-আহম্মদ 

মহায়সি,সাাং- পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(হায়পা ডাবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৩৪

৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মাহাবুব , ক্তপতা-মসালতাি 

আহম্মদ,সাাং- পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(হায়পা ডাবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৩৫

৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি োহজাহাি, ক্তপতা- মসালতাি 

আহম্মদ, সাাং- পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(হায়পা ডাবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৩৬

১০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি ক্তদদার, ক্তপতা- মাহাবুব, সাাং- 

পক্তিম আন্ধার মাক্তিক(হায়পা 

ডাবা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৩৭

১১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃ কালাম, ক্তপতা-মসালতাি 

আহম্মদ, সাাং- পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(হায়পা ডাবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৩৮

১২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃ আজম, ক্তপতা- কালাম, 

সাাং- পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(হায়পা ডাবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৩৯

১৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  োমসুল আলম, ,ক্তপতা-মসালতাি 

আহম্মদ,, সাাং- পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(হায়পা ডাবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৪০
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খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি িাক্তছমা, ক্তপতা-মহরম আলী, সাাং-

পক্তিম আন্ধার মাক্তিক (মকইচ্চা 

টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৭৪

১৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  ইউছুফ, ক্তপতা-মসালতাি 

আহম্মদ, সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক (মকইচ্চা টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৭৫

১৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃ মমািার,ক্তপতা-মৃত আবুল 

কায়েম, সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক (মকইচ্চা টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৭৬

১৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আয়লক, ক্তপতা-আক্তমি, সাাং-

পক্তিম আন্ধার মাক্তিক (মকইচ্চা 

টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৭৭

১৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি েক্তফ, মাতা-মক্তরোম, সাাং-পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক (মকইচ্চা টিলা), 

ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৭৮

১৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আিারী, ক্তপতা-জায়ি আলম, 

সাাং-পক্তিম আন্ধার মাক্তিক 

(মকইচ্চা টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৬ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৭৯

২০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃ আলম, ক্তপতা-িক্তজর 

আহম্মদ, সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক (মকইচ্চা টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৮০
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জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  লােলা মবগম, ক্তপতা-মসালতাি 

আহম্মদ, সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক (মকইচ্চা টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৮১

২২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি মজসক্তমি,ক্তপতা-আরমাি, সাাং-

পক্তিম আন্ধার মাক্তিক (মকইচ্চা 

টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৮২

২৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  তায়হর, ক্তপতা- মহায়সি,সাাং-

পক্তিম আন্ধার মাক্তিক(ইিা 

মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১.৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৯২

২৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি জামাল, ক্তপতা- মহায়সি,সাাং-

পক্তিম আন্ধার মাক্তিক(ইিা 

মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।।

১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৯৩

২৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  োহাবুক্তিি, ক্তপতা- মহায়সি, সাাং-

পক্তিম আন্ধার মাক্তিক(ইিা 

মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৯৪

২৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি কালু, ক্তপতা- মহায়সি,সাাং-পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক(ইিা 

মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৩ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৯৫

২৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  জসীম, ক্তপতা- কায়েম,সাাং-

পক্তিম আন্ধার মাক্তিক (মকইচ্চা 

টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৪৩

২৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি মািছু, ক্তপতা- মসালতাি 

আহম্মদ,সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক (মকইচ্চা টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৪৪
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি মসক্তলিা আিতার, স্বামী- ইউছুফ 

আহম্মদ,সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক (মকইচ্চা টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৪৫

৩০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি ক্তরিা, স্বামী- োহাবুক্তিি, সাাং-

পক্তিম আন্ধার মাক্তিক (মকইচ্চা 

টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৪৬

৩১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  রক্তহমা, স্বামী- লক্ততফ 

আহম্মদ,সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক (মকইচ্চা টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৬ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৪৭

৩২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আয়িাোর, ক্তপতা- হাক্তলম ,সাাং-

পক্তিম আন্ধার মাক্তিক (মকইচ্চা 

টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৮ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৬৪৮

৩৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  গক্তি, ক্তপতা-মহরম আলী,সাাং-

পক্তিম আন্ধার মাক্তিক (মকইচ্চা 

টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৮ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৬৯৯

৩৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আব্দুল আক্তজজ, ক্তপতা-মহরম 

আলী,সাাং-পক্তিম আন্ধার মাক্তিক 

(মকইচ্চা টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭০০

৩৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি ওহাব মাক্তি, ক্তপতা-মহরম 

আলী,সাাং-পক্তিম আন্ধার মাক্তিক 

(মকইচ্চা টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭০১
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আব্বাছ, ক্তপতা-নুরুল হক,সাাং-

পক্তিম আন্ধার মাক্তিক (মকইচ্চা 

টিলা), ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭০২

৩৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি মমাোঃইউনুছ, ক্তপতা-ফজল আহম্মদ 

আলী,সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৩৮

৩৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  ইক্তিছ, ক্তপতা-ফজল আহম্মদ 

আলী,সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১.৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৩৯

৩৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আবুল কালাম, ক্তপতা-বজল 

আহম্মদ, সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪০

৪০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি ফয়েজ আহম্মদ, ক্তপতা- তুফাি 

আলী, সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪১

৪১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি আইয়ু, ক্তপতা-মহায়সি আলী,সাাং-

পক্তিম আন্ধার মাক্তিক(লিাইো 

টিলা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৮ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪২
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি আহম্মদ ছাফা, ক্তপতা-মমাোঃ 

মুছা,সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১.৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪৩

৪৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি মক্তি আিার, ক্তপতা-িবীর 

মহায়সি, সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪৪

৪৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃ মসক্তলম, ক্তপতা-জেিাল 

আয়বক্তদি, সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৬ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪৫

৪৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি এস্কান্দার, ক্তপতা-ফেজল 

আহমদ,সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

৩ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪৬

৪৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাহাম্মদ মহায়সি , ক্তপতা-তুফাি 

আলী, রহমাি, সাাং-পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক(লিাইো 

টিলা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৩৭

৪৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আবুল কায়েম, ক্তপতা-আোঃিবী, 

সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৩৮
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  নূরুল আলম, ক্তপতা-আলী 

আহম্মদ সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৬ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৩৯

৪৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আোঃ রক্তেদ, ক্তপতা- নূরুল আলম, 

সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৬ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪০

৫০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি মমাোঃ মসক্তলম, ক্তপতা-আোঃ মান্নাি, 

সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৮ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪১

৫১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আোঃরক্তহম, ক্তপতা-মৃত মেম চন্দ্র 

ক্তরোঃ, সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৬ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪২

৫২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  োহাবুক্তিি, ক্তপতা-হাক্তববুর 

রহমাি, সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪৩

৫৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃজুিায়েদ , ক্তপতা-কাজী 

আব্বাছ উক্তিি, সাাং-পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক(লিাইো 

টিলা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪৪
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আসগর আলী, ক্তপতা-কাজী 

আব্বাছ উক্তিি,সাাং-পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক(লিাইো 

টিলা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪৫

৫৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আোঃআক্তজজ, ক্তপতা-হাজ্বী 

মসকান্দা ক্তমো, সাাং-পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক(লিাইো 

টিলা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪৬

৫৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি আোঃহাক্তকম, ক্তপতা-হাজ্বী মসকান্দা 

ক্তমো, সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৬ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪৭

৫৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আোঃহাক্তলম, ক্তপতা-হাজ্বী মসকান্দা 

ক্তমো, সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৮ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪৮

৫৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আোঃরক্তহম, ক্তপতা-হাজ্বী মসকান্দা 

ক্তমো, সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(লিাইো টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৮ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৭৪৯

৫৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  সরওোর, ক্তপতা-োহাবুক্তিি, সাাং-

পক্তিম আন্ধার মাক্তিক(কক্তমউক্তিটি 

ক্তিক্তিক এর উত্তর পায়ে),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৮ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৩২১
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৬০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মবলাল ড্রাইিার, ক্তপতা-বজল 

আহমদ, সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(কক্তমউক্তিটি ক্তিক্তিক এর 

উত্তর পায়ে),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৮ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৩২২

৬১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি চাি ক্তমো, ক্তপতা-মসকান্দার আলী, 

সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(কক্তমউক্তিটি ক্তিক্তিক এর 

উত্তর পায়ে),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৩২৩

৬২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  িাক্তজম উক্তিি, ক্তপতা-মৃত 

িজরুল হক সাাং-পক্তিম আন্ধার 

মাক্তিক(কক্তমউক্তিটি ক্তিক্তিক এর 

উত্তর পায়ে),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৩২৪

৬৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  ইক্তলোছ, ক্তপতা-মৃত জহুর, সাাং-

পক্তিম আন্ধার মাক্তিক(কক্তমউক্তিটি 

ক্তিক্তিক এর উত্তর পায়ে),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

১৩২৫

৬৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি নুর আহমদ, ক্তপতা- মৃত েরাফত 

আলী, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (মক্তহষ বান্ধা 

টিলা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১০২

৬৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি মমাোঃওসমাি,ক্তপতা-নুর আহমদ, 

সাাং- পক্তিম আিন্ধার মাক্তিক 

(মক্তহষ বান্ধা টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১০৩
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৬৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি মমাোঃইব্রাক্তহম, ক্তপতা- মৃত 

ইসমাইল,সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (মক্তহষ বান্ধা 

টিলা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১০৪

৬৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃয়হলাল, ক্তপতা-মৃত 

ইসমাইল, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (মক্তহষ বান্ধা 

টিলা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১০৫

৬৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি মমাোঃকক্তরম, ক্তপতা-মৃত ইসমাইল , 

সাাং- পক্তিম আিন্ধার মাক্তিক 

(মক্তহষ বান্ধা টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১০৬

৬৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃজক্তমর,ক্তপতা-মৃত ইসমাইল , 

সাাং- পক্তিম আিন্ধার মাক্তিক 

(মক্তহষ বান্ধা টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১০৭

৭০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি ইকবাল, ক্তপতা- মৃত ইসমাইল, 

সাাং- পক্তিম আিন্ধার মাক্তিক 

(মক্তহষ বান্ধা টিলা)ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১০৮

৭১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃ আজম,ক্তপতা-োহ আলম, 

সাাং- পক্তিম আিন্ধার মাক্তিক 

(মক্তহষ বান্ধা টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১৬ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১০৯
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জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আইয়ুব, ক্তপতা- োহ আলম, সাাং-

 পক্তিম আিন্ধার মাক্তিক (মক্তহষ 

বান্ধা টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১৬ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১১০

৭৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আবু তায়লব, ক্তপতা-মহায়সি 

আহমদ, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (মক্তহষ বান্ধা 

টিলা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৩ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১১১

৭৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃআলী, ক্তপতা- মৃত 

আোঃকায়দর, সাাং- পক্তিম 

আিন্ধার মাক্তিক (আব্দুল 

কায়দয়রর টিলা)ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১০২

৭৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি মমাোঃ কাঞ্চি, ক্তপতা- মমাোঃ 

আলী,সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (আব্দুল কায়দয়রর 

টিলা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৩ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১০৩

৭৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃইব্রাক্তহম, ক্তপতা- মমাোঃ 

আলী,সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (আব্দুল কায়দয়রর 

টিলা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৩ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১০৪

৭৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি মমাোঃ মুছা, ক্তপতা- মমাোঃ আলী,সাাং-

 পক্তিম আিন্ধার মাক্তিক (আব্দুল 

কায়দয়রর টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৩ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১০৫
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আোঃ মসাবহাি, ক্তপতা- মমাোঃ 

ইসমাইল, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (আব্দুল কায়দয়রর 

টিলা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১০৬

৭৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি মমাোঃেক্তফউল আলম, ক্তপতা-মৃত 

হাঁক্তচ ক্তমো, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (আব্দুল কায়দয়রর 

টিলা)ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১০৭

৮০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃ মহলাল, ক্তপতা-নুরুল আলম, 

সাাং- পক্তিম আিন্ধার মাক্তিক 

(আব্দুল কায়দয়রর টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১০৮

৮১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আবুল কালাম, ক্তপতা-মৃত 

মফজল আহমদ, সাাং- পক্তিম 

আিন্ধার মাক্তিক (আব্দুল 

কায়দয়রর টিলা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৬ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১০৯

৮২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি মমাোঃইক্তিস, ক্তপতা-মৃত জায়ি 

আলম, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (আব্দুল কায়দয়রর 

টিলা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৬ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১১০

৮৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃ ইউনুছ, ক্তপতা-মৃত সুলতাি 

আহমদ, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (আব্দুল কায়দয়রর 

টিলা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১১১
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িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি মমাোঃ রমজাি আলী, ক্তপতা-মমা 

ইউনুছ, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (আব্দুল কায়দয়রর 

টিলা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১১২

৮৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃছালাউক্তিি ক্তপতা-মমাোঃইক্তিছ 

আলম, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (বাক্তিো মঘািা)ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১১৩

৮৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃেক্তফ, ক্তপতা-মমাোঃইক্তিছ 

আলম, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (বাক্তিো মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১১৪

৮৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃআলমগীর, ক্তপতা-মমাোঃইক্তিছ 

আলম, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (বাক্তিো মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১১৫

৮৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  নুর আলম, ক্তপতা-আবুল িায়ের, 

সাাং- পক্তিম আিন্ধার মাক্তিক 

(বাক্তিো মঘািা)ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১১৬

৮৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি জামাল, ক্তপতা-আবুল িায়ের, সাাং-

 পক্তিম আিন্ধার মাক্তিক (বাক্তিো 

মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১১৭
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৯০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি আবুল কালাম, ক্তপতা-আবুল 

িায়ের, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (বাক্তিো মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১১৮

৯১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  হারুি, ক্তপতা-মৃত মাহবুবুল 

আলম, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (বাক্তিো মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৬ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১১৯

৯২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  ইব্রাক্তহম, ক্তপতা-মৃত মাহবুবুল 

আলম, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (বাক্তিো মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১২০

৯৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আোঃরক্তহম, ক্তপতা-মৃত মাহবুবুল 

আলম, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (বাক্তিো মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১২১

৯৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি ক্তেরু আিার(বুক্তি), স্বামী-

মমাোঃআিার মহায়সি, সাাং- 

পক্তিম আিন্ধার মাক্তিক (বাক্তিো 

মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১২২

৯৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি আমীর মহায়সি, ক্তপতা-মৃত আোঃ 

বায়তি, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (বাক্তিো মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১২৩
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৯৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি আোঃ মান্নাি, ক্তপতা-নুর মহায়সি, 

সাাং- পক্তিম আিন্ধার মাক্তিক 

(বাক্তিো মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১২৪

৯৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মরািসািা, স্বামী-ক্তলটি, সাাং- 

পক্তিম আিন্ধার মাক্তিক (বাক্তিো 

মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১২৫

৯৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আমীর মহায়সি, ক্তপতা-মৃত মক্তির 

আহমদ, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (বাক্তিো মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১২৬

৯৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আিার মহায়সি, ক্তপতা-চুরি 

আহমদ, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (বাক্তিো মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৩ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১২৭

১০০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মাহবুবুল আলম, ক্তপতা-মৃত 

মক্তির আহমদ, সাাং-  পক্তিম 

আিন্ধার মাক্তিক (ক্তরপুরা পািা), 

ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১২৮

১০১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃিাক্তছর, ক্তপতা-মৃত আবু 

তায়হর, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (বাক্তিো মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১২৯
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িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১০২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি মমাোঃোমীম আহমদ, ক্তপতা-

হুমায়ুি কক্তবর, সাাং- পক্তিম 

আিন্ধার মাক্তিক (বাক্তিো 

মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১৩০

১০৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি মহুরম আলী, ক্তপতা-নুরুল 

আবছার, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (বাক্তিো মঘািা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২১৩১

১০৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি আবুল বের, ক্তপতা-মৃত ছায়ল 

আহমদ, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (চন্দ্র মডবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪২৫

১০৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃ মলাকমাি, ক্তপতা-আবুল 

বের,সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (চন্দ্র মডবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪২৬

১০৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃওসমাি , ক্তপতা-আবুল 

বের, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (চন্দ্র মডবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪২৭

১০৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃ জামাল, ক্তপতা-আবুল বের, 

সাাং- পক্তিম আিন্ধার মাক্তিক 

(চন্দ্র মডবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪২৮

১০৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  এমরাি, ক্তপতা-আবুল বের, সাাং-

 পক্তিম আিন্ধার মাক্তিক (চন্দ্র 

মডবা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪২৯
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১০৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  আবু তায়হর, ক্তপতা-মৃত ছায়ল 

আহমদ, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (চন্দ্র মডবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪৩০

১১০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল বারমাক্তসো  ক্তদদারুল আলম , ক্তপতা-মৃত 

বাদো ক্তমো,সাাং- পক্তিম 

আিন্ধার মাক্তিক (চন্দ্র 

মডবা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪৩১

১১১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  ইব্রাক্তহম, ক্তপতা-মৃত নুরুর 

তাজ,সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (চন্দ্র মডবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪৩২

১১২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃ রক্তফক,ক্তপতা-মৃত নুরুর 

তাজ,সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (চন্দ্র মডবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪৩৩

১১৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি আক্তমনুল হক, ক্তপতা-মৃত নুরুর 

তাজ,সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (চন্দ্র মডবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪৩৪

১১৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি আয়মিা, স্বামী-ইক্তলোছ, সাাং- 

পক্তিম আিন্ধার মাক্তিক (চন্দ্র 

মডবা),ভূজপুর, ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪৩৫

১১৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি ক্তলোকত আলী, ক্তপতা-মৃত আবুল 

মহায়সি, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (চন্দ্র মডবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

১.০ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪৩৬
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১১৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মািছু আিার, ক্তপতা-মৃত আবুল 

মহায়সি, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (চন্দ্র মডবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৪ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪৩৭

১১৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি ইউছুফ, ক্তপতা-মৃত ক্তসক্তিক 

আহমদ, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (চন্দ্র মডবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.২ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪৩৮

১১৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  ইসমাইল, ক্তপতা-মৃত আোঃ 

জক্তলল, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (চন্দ্র মডবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪৩৯

১১৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃ আইয়ুব, ক্তপতা-মৃত আোঃ 

জক্তলল, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (চন্দ্র মডবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪৪০

১২০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃইোকুব, ক্তপতা-মৃত আোঃ 

জক্তলল, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (চন্দ্র মডবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.১৫ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪৪১

১২১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাজারীক্তিল ফটিকছক্তি  মমাোঃ মুছা, ক্তপতা-মৃত ক্তসক্তিক 

আহমদ, সাাং- পক্তিম আিন্ধার 

মাক্তিক (চন্দ্র মডবা),ভূজপুর, 

ফটিকছক্তি,চট্টগ্রাম।

০.৮ পক্তিম 

আন্ধার মাক্তিক

২৪৪২
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িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১২২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: কক্তরম,ক্তপাং- কক্তবর আহাাং 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১২৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: মায়লক, ক্তপাং-মৃত আলী 

আহাাং িান্ডারী, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১২৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হায়জরা মবগম, স্বামী- আলী 

আাহাাং িান্ডারী, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১২৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ক্তসরাজুল হক, ক্তপাং- মৃত আলী 

আহাাং সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১২৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুর আলম, ক্তপাং- আ: মান্নাি, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১২৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ:মন্নাি, ক্তপাং- মৃত েক্তহদুল 

আলম, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১২৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবুল কায়েম, ক্তপাং- আলী 

আহাাং, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১২৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মাও বক্তদউল আলম ফারুকী,  

ক্তপাং- মৃত ক্তমোজি, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৩০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবুল মিছুর, ক্তপাং- মৃত আবু 

ক্তমো, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৩১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবু তায়লব, ক্তপাং- হায়ফজ 

আহাাং, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৩২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: সালাম, ক্তপাং- কক্তবর আহাাং, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৩৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আলমগীর, ক্তপাং-জক্তহরুল ইসলাম, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৩৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবু মিছুর (২), ক্তপাং- হায়ফজ 

আহাাং,সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৩৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আোঃ রক্তহম, ক্তপাং- মৃত আবুল 

িায়ের, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৩৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমা: মতৌক্তহদুল আলম, ক্তপাং- 

আবুল িায়ের, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৩৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ফক্তরদ আহাাং, ক্তপাং- মৃত আবুল 

িায়ের ,সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.30 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৩৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমা: ইব্রাক্তহম, ক্তপাং- আবুল 

কালাম, রহমতপুর,হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৩৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: হাক্তলম, ক্তপাং-মৃত বদর ক্তমো, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৪০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ক্তমজানুর রহমাি, ক্তপাং- মৃত আ: 

মক্তজদ, রহমতপুর,হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৪১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ চাি ক্তমো, ক্তপাং- োমসুল আল 

হক, সাাং- হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৪২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমাোঃ আসলাম ক্তমো, ক্তপাং- মৃত 

আ: মক্তজদ, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৪৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: রক্তেদ, ক্তপাং- মৃত আ: মক্তজদ, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৪৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমাোঃ মক্তির মহায়সি, ক্তপাং- মৃত  

আ: মক্তজদ, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৪৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমা: িক্তজর আহা: ক্তপাং- মৃত আ: 

মক্তজদ, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৪৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমাোঃ জেিাল আয়বদীি, ক্তপাং- 

জব্বার আলী, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৪৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমাোঃ আবুল হায়সম, ক্তপাং- মৃত 

জেিাল আয়বদীি, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৪৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমা: নুরুল িবী, ক্তপাং- জেিাল, 

জেিাল আয়বদীি, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৪৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমা: ইোক্তছি িবী, ক্তপাং- আ: 

মক্ততি, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৫০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ লাল ক্তমত, স্বামী মৃত তাইো রাম 

ক্তরপুরা, (মপলারক্তিল), সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.20 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৫১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কালাচাঁি, ক্তপাং- মৃত তাইোবা, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৫২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ েক্তচন্দ্র কুমার , ক্তপাং- তাইোরাম 

সাাং- হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

Page 23



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৫৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কুশুল ক্তরপুরা, ক্তপাং-লহ্ক্ষীরাম, 

ক্তরপুরা, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৫৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কচমরাই ক্তরপুরা,ক্তপাং-মৃত পদরাম 

ক্তর:,সাাংহাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৫৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সুরুধক্তি , স্বামী-মৃতসুয়রন্দ্র কুমার, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৫৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ধক্তি রাম ক্তরপুরা, ক্তপাং- শুিরাম 

ক্তরপুরা, সাাং হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৫৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ চচর কুমার ক্তরপুরা, ক্তপাং- সক্তিরা, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৫৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মতাকচাি ক্তরপুরা, ক্তপাং- ক্তবধুরাম 

ক্তরপুরা, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৫৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ চন্দ্র কুমার ক্তরপুরা, ক্তপাং-ক্তবদুরামা 

, সাাং- হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৬০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ক্তিতাই, ক্তপাং- মৃত ভূবি চন্দ্র, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৬১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ তুলা রাম ক্তরপুরা, ক্তপাং- ক্তবদুরাম 

ক্তরপুরা, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৬২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  াধারা  সিপুরা, সপং- চচি কু ার 

সিপুরা, মপলারসখল, হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৬৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  সজি সিপুরা, সপং-গসিরা  

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৬৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ যসিন্দ্র কু ার সিপুরা, সপং-

গংগারা  সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৬৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িাস োঁ কু ার সিপুরা , সপং-মনাকা  

কু ার সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৬৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জসন কু ার সিপুরা, সপং- চিয়ারা  

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৬৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ লম্বা জসন , সপং- হসর কু ারসিপুরা, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৬৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িন্দ্র কুমার ক্তরপুরা,ক্তপাং কচম 

ক্তরপুরা, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৬৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ক্ততয়তাকবী, স্বামী- মৃত মিাকি 

ক্তরপুরা, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৭০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ধক্তিরাং ক্তরপুরা, ক্তপাং- পাতরাই 

ক্তরপুরা, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৭১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নূয়রর িাহার , স্বামী- আ:কায়দর, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৭২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবুল িায়ের, ক্তপাংআ: জক্তলল, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৭৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ:জক্তলল, ক্তপাং-মৃত আ:মক্তজদ 1.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৭৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমা: ইউছুপ, ক্তপাং-িজু ক্তমো, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৭৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুরুল আলম, ক্তপাং-মৃত মুন্সী ক্তমো, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৭৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: কায়দর , ক্তপাং-আ:মক্তজদ, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৭৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: কায়দর , ক্তপাং- ছায়ল আহাাং, 

ক্তপাং- হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৭৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ বক্তদউল আলম,ক্তপাং-আ: জক্তলল,  

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৭৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নূরুল আবছার,ক্তপাং- মৃত  

ক্তসরাজুল ইসলাম, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৮০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ক্তেক্তফকুল আলম, ক্তপাং-মৃত 

ক্তসরাজুল ইসলাম, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৮১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আয়িাোরা মবগম , স্বামী জামাল 

উক্তিি, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৮২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নূরুল আলম, ক্তপাং- মৃত ক্তসরাজুল  

ইসলাম, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৮৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবুল কালাম,ক্তপ- নূর আলম, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.30 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৮৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ র জান আলী, সপং-  ৃি কাঞ্চন 

স য়া, মপলারসখল, হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৮৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ফজলুল কসর , সপং-  ৃি কাঞ্চন 

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৮৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  নছুর সপিা-  কাঞ্চান স য়া, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৮৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ইয়াকুি, সপং-কাঞ্চন স য়া, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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দাগ

সি.এি 
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দাগ
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িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৮৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সিরাজুল ইিলা ,সপং- ৃি হাসচ 

স য়া,িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৮৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জালন আল  , সপিা- আ: লসিফ, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৯০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জসি  উদ্দীন, সপং- আ: লসিফ, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৯১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  হর  আলী, সপং-  ৃি আ: 

খাললক,িা ং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৯২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  ঞু্জরুল হক, সপিা-  ৃি আ: গসন, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৯৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িু ন, সপং- িাদ া স য়া, 

িাংহািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৯৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হান্নান সপিা- ৃি জুলসফকার, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৯৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ নাসির , সপঙ- আহ দ ছাপা, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৯৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জাহাঙ্গীর , সপং-  িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.30 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৯৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িাদ া স য়া,সপং-  ইি াইল, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৯৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: সিরাজুল হক, সপং- ৃি আলী 

আহাং ভান্ডারী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

১৯৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আোঃ  ুনাঠ, সপং- আল গীর, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২০০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ আল , সপং-আ:  ন্নান, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২০১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল হালি , সপং-িুলিান 

আহাং,িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২০২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  সজনা সপং- িুলিান আহাং, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.06 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২০৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আজাদ, সপং-  সফজুর 

রহ ান,সপং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২০৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জাহাঙ্গীর , সপং- ম াোঃ জসহরুল 

ইিলা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২০৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ  াহজাহান, সপং-জসহরুল 

ইিলা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২০৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নূর আল , সপং আোঃ ন্নআন, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২০৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ চান স য়া, সপং-  ৃি নুর আহা দ, 

ঘরকাটা, হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.20 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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(একর)
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২০৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নাসির উসদ্দন, সপং-  ৃি নুর 

আহা দ, িাংহািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.20 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২০৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জসি  উসদ্দন,সপং-  ৃি রনূর 

আহা দ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।-

1.30 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২১০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আস ন মহালিন,সপং- এনা ুল হক, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২১১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িাজুল ইিলা , সপং- ৃি নুরুন 

হক, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২১২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  স ন মহালিন,সপং- নুরুল 

হক,িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২১৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সিরাজুল হক, সপং-  ৃি নুরুল 

হক, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২১৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আনু স য়া, সপং-  ৃি আোঃ রস দ, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২১৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আলী  িওদাগর, সপং-আ:  সিন, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২১৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  সহদুল ইিলা , সপং-  ৃি 

আলিদআরী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.30 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২১৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: কাদর ,সপং-ইি াইল, 

িাংহািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.30 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২১৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আল সফকুল ইিলা , সপং- 

 সফকুল ইিলা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২১৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সহরন স য়া, সপং-  ৃি নুরুন আলী, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২২০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিলা  উদ্দীন, সপং- ৃি আরি 

আলী

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২২১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  য়না স য়া,সপং-  ৃি ওিাইদুল 

হক , িাংহািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২২২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ইসিুফ  আলী, সপং-  ৃি ওিাইদুল 

হক, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২২৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  কিুল আহম্মদ,সপং-  ৃি খায়লুল 

িওদাগর, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২২৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আোঃ ছালা , সপং-র জান আলী, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২২৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  য়না স য়া ,সপং-  ৃি হাজী 

 হীদুল হক, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২২৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ র জান আলী.সপং- আোঃ িা াদ, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২২৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সিরাজুল উিলা , সপং- আ : 

িা াদ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২২৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল কালা  সপং-  ৃি আ: 

মছািাহান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.20 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২২৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ র জান অলী,সপং-  ৃি আ: 

মিািাহান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৩০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িাদ া  িাওদাগর, সপং-  ৃি 

আ:মিািাহান, ঘরকাটা, 

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৩১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ  ঈন উসদ্দন,সপং- িজল 

আহাম্দ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৩২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  নু স য়া, সপং-  ৃি আল: রস দ, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৩৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  সনর িরদার, সপং- ৃি ম াখললছুর 

রহ ান, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৩৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িা ছুর আল ,সপং- মকরা ি 

আলী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৩৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কা াল উসদ্দন,সপং- মকরা ি 

আলী,িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৩৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জা াল উসদ্দন, সপং- মকরা ি 

আলী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৩৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মখারল দ আল  ,সপং- সপং- 

মকরা ি আলী,িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৩৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জাহাঙ্গীর মহালিন, সপং- মকরা ি 

মহালিন, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৩৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আহা দ নিী,সপং-হাজী িস র 

আহা দ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৪০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হাসিল স য়া, সপং- ৃি উজর 

আলী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৪১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কা াল উদ্দীন,সপং-  ৃি হাসিল 

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৪২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  াহািুিুল আল ,সপং-  ৃি আিুল 

কালা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৪৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: িা াদ, সপং-  ৃি হাজী িদল 

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৪৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সুলতাি আহাাং, ক্তপাং মৃত 

ক্তমোজাি-  সাাং- হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৪৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবুল বের, ক্তপাং- সুলতাি আহাাং 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৪৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কক্তবর আহাাং, ক্তপাং- িাক্তছম, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৪৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: কক্তরম,ক্তপাং- কক্তবর আহাাং 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৪৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: মায়লক, ক্তপাং-মৃত আলী 

আহাাং িান্ডারী, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৪৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হায়জরা মবগম, স্বামী- আলী 

আাহাাং িান্ডারী, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৫০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ক্তসরাজুল হক, ক্তপাং- মৃত আলী 

আহাাং সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৫১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুর আলম, ক্তপাং- আ: মান্নাি, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৫২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ:মন্নাি, ক্তপাং- মৃত েক্তহদুল 

আলম, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৫৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবুল কায়েম, ক্তপাং- আলী 

আহাাং, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৫৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মাও বক্তদউল আলম ফারুকী,  

ক্তপাং- মৃত ক্তমোজি, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৫৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবুল মিছুর, ক্তপাং- মৃত আবু 

ক্তমো, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৫৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবু তায়লব, ক্তপাং- হায়ফজ 

আহাাং, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৫৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: সালাম, ক্তপাং- কক্তবর আহাাং, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৫৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আলমগীর, ক্তপাং-জক্তহরুল ইসলাম, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৫৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবু মিছুর (২), ক্তপাং- হায়ফজ 

আহাাং,সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৬০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আোঃ রক্তহম, ক্তপাং- মৃত আবুল 

িায়ের, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৬১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমা: মতৌক্তহদুল আলম, ক্তপাং- 

আবুল িায়ের, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৬২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ফক্তরদ আহাাং, ক্তপাং- মৃত আবুল 

িায়ের ,সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

0.30 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৬৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমা: ইব্রাক্তহম, ক্তপাং- আবুল 

কালাম, রহমতপুর,হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৬৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: হাক্তলম, ক্তপাং-মৃত বদর ক্তমো, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৬৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ক্তমজানুর রহমাি, ক্তপাং- মৃত আ: 

মক্তজদ, রহমতপুর,হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৬৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ চাি ক্তমো, ক্তপাং- োমসুল আল 

হক, সাাং- হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৬৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমাোঃ আসলাম ক্তমো, ক্তপাং- মৃত 

আ: মক্তজদ, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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২৬৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: রক্তেদ, ক্তপাং- মৃত আ: মক্তজদ, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৬৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমাোঃ মক্তির মহায়সি, ক্তপাং- মৃত  

আ: মক্তজদ, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৭০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমা: িক্তজর আহা: ক্তপাং- মৃত আ: 

মক্তজদ, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৭১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমাোঃ জেিাল আয়বদীি, ক্তপাং- 

জব্বার আলী, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৭২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমাোঃ আবুল হায়সম, ক্তপাং- মৃত 

জেিাল আয়বদীি, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৭৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমা: নুরুল িবী, ক্তপাং- জেিাল, 

জেিাল আয়বদীি, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৭৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমা: ইোক্তছি িবী, ক্তপাং- আ: 

মক্ততি

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৭৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ লাল ক্তমত, স্বামী মৃত তাইো রাম 

ক্তরপুরা, (মপলারক্তিল), সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

2.20 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৭৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কালাচাঁি, ক্তপাং- মৃত তাইোবা, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৭৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ েক্তচন্দ্র কুমার , ক্তপাং- তাইোরাম 

সাাং- হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৭৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কুশুল ক্তরপুরা, ক্তপাং-লহ্ক্ষীরাম, 

ক্তরপুরা, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৭৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কচমরাই ক্তরপুরা,ক্তপাং-মৃত পদরাম 

ক্তর:,সাাংহাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৮০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সুরুধক্তি , স্বামী-মৃতসুয়রন্দ্র কুমার, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৮১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ধক্তি রাম ক্তরপুরা, ক্তপাং- শুিরাম 

ক্তরপুরা, সাাং হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৮২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ চচর কুমার ক্তরপুরা, ক্তপাং- সক্তিরা, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৮৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মতাকচাি ক্তরপুরা, ক্তপাং- ক্তবধুরাম 

ক্তরপুরা, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৮৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ চন্দ্র কুমার ক্তরপুরা, ক্তপাং-ক্তবদুরামা 

, সাাং- হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৮৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ক্তিতাই, ক্তপাং- মৃত ভূবি চন্দ্র, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৮৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ তুলা রাম ক্তরপুরা, ক্তপাং- ক্তবদুরাম 

ক্তরপুরা, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৮৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  াধারা  সিপুরা, সপং- চচি কু ার 

সিপুরা, মপলারসখল, হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৮৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  সজি সিপুরা, সপং-গসিরা  

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৮৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ যসিন্দ্র কু ার সিপুরা, সপং-

গংগারা  সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৯০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িাস োঁ কু ার সিপুরা , সপং-মনাকা  

কু ার সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৯১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জসন কু ার সিপুরা, সপং- চিয়ারা  

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৯২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ লম্বা জসন , সপং- হসর কু ারসিপুরা, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৯৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িন্দ্র কুমার ক্তরপুরা,ক্তপাং কচম 

ক্তরপুরা, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৯৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ক্ততয়তাকবী, স্বামী- মৃত মিাকি 

ক্তরপুরা, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৯৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ধক্তিরাং ক্তরপুরা, ক্তপাং- পাতরাই 

ক্তরপুরা, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৯৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নূয়রর িাহার , স্বামী- আ:কায়দর, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৯৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবুল িায়ের, ক্তপাংআ: জক্তলল, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৯৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ:জক্তলল, ক্তপাং-মৃত আ:মক্তজদ, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

২৯৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মমা: ইউছুপ, ক্তপাং-িজু ক্তমো, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩০০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুরুল আলম, ক্তপাং-মৃত মুন্সী ক্তমো, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩০১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: কায়দর , ক্তপাং-আ:মক্তজদ, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩০২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: কায়দর , ক্তপাং- ছায়ল আহাাং, 

ক্তপাং- হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩০৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ বক্তদউল আলম,ক্তপাং-আ: জক্তলল,  

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩০৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নূরুল আবছার,ক্তপাং- মৃত  

ক্তসরাজুল ইসলাম, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩০৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ক্তেক্তফকুল আলম, ক্তপাং-মৃত 

ক্তসরাজুল ইসলাম, সাাং-

হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩০৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আয়িাোরা মবগম , স্বামী জামাল 

উক্তিি, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩০৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নূরুল আলম, ক্তপাং- মৃত ক্তসরাজুল  

ইসলাম, সাাং-হাসিাবাদ, 

িারােিহাট, ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩০৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবুল কালাম,ক্তপ- নূর আলম, 

সাাং-হাসিাবাদ, িারােিহাট, 

ফটিকছক্তি, চট্টগ্রাম।

1.30 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩০৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ র জান আলী, সপং-  ৃি কাঞ্চন 

স য়া, মপলারসখল, হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.90 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩১০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ফজলুল কসর , সপং-  ৃি কাঞ্চন 

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩১১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  নছুর সপিা-  কাঞ্চান স য়া, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.90 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩১২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ইয়াকুি, সপং-কাঞ্চন স য়া, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩১৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সিরাজুল ইিলা ,সপং- ৃি হাসচ 

স য়া,িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩১৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জালন আল  , সপিা- আ: লসিফ, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩১৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জসি  উদ্দীন, সপং- আ: লসিফ, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩১৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  হর  আলী, সপং-  ৃি আ: 

খাললক,িা ং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩১৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  ঞু্জরুল হক, সপিা-  ৃি আ: গসন, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩১৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িু ন, সপং- িাদ া স য়া, 

িাংহািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩১৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হান্নান সপিা- ৃি জুলসফকার, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩২০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ নাসির , সপঙ- আহ দ ছাপা, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩২১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জাহাঙ্গীর , সপং-  িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.30 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩২২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িাদ া স য়া,সপং-  ইি াইল, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩২৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: সিরাজুল হক, সপং- ৃি আলী 

আহাং ভান্ডারী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩২৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আোঃ  ুনাঠ, সপং- আল গীর, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩২৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ আল , সপং-আ:  ন্নান, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩২৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল হালি , সপং-িুলিান 

আহাং,িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩২৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  সজনা সপং- িুলিান আহাং, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩২৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আজাদ, সপং-  সফজুর 

রহ ান,সপং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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সি.এি দাগ সি.এি 
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জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩২৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জাহাঙ্গীর , সপং- ম াোঃ জসহরুল 

ইিলা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৩০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ  াহজাহান, সপং-জসহরুল 

ইিলা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৩১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নূর আল , সপং আোঃ ন্নআন, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৩২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ চান স য়া, সপং-  ৃি নুর আহা দ, 

ঘরকাটা, হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.20 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৩৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নাসির উসদ্দন, সপং-  ৃি নুর 

আহা দ, িাংহািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.20 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৩৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জসি  উসদ্দন,সপং-  ৃি রনূর 

আহা দ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।-

1.30 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৩৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আস ন মহালিন,সপং- এনা ুল হক, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৩৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িাজুল ইিলা , সপং- ৃি নুরুন 

হক, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৩৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  স ন মহালিন,সপং- নুরুল 

হক,িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

Page 44



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৩৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সিরাজুল হক, সপং-  ৃি নুরুল 

হক, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৩৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আনু স য়া, সপং-  ৃি আোঃ রস দ, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৪০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আলী  িওদাগর, সপং-আ:  সিন, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৪১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  সহদুল ইিলা , সপং-  ৃি 

আলিদআরী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.30 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৪২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: কাদর ,সপং-ইি াইল, 

িাংহািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.30 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৪৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আল সফকুল ইিলা , সপং- 

 সফকুল ইিলা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৪৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সহরন স য়া, সপং-  ৃি নুরুন আলী, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৪৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিলা  উদ্দীন, সপং- ৃি আরি 

আলী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৪৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  য়না স য়া,সপং-  ৃি ওিাইদুল 

হক , িাংহািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৪৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ইসিুফ  আলী, সপং-  ৃি ওিাইদুল 

হক, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৪৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  কিুল আহম্মদ,সপং-  ৃি খায়লুল 

িওদাগর, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৪৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আোঃ ছালা , সপং-র জান আলী, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৫০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  য়না স য়া ,সপং-  ৃি হাজী 

 হীদুল হক, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৫১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ র জান আলী.সপং- আোঃ িা াদ, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৫২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সিরাজুল উিলা , সপং- আ : 

িা াদ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৫৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল কালা  সপং-  ৃি আ: 

মছািাহান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.20 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৫৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ র জান অলী,সপং-  ৃি আ: 

মিািাহান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৫৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িাদ া  িাওদাগর, সপং-  ৃি 

আ:মিািাহান, ঘরকাটা, 

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৫৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ  ঈন উসদ্দন,সপং- িজল 

আহাম্দ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৫৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  নু স য়া, সপং-  ৃি আল: রস দ, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৫৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  সনর িরদার, সপং- ৃি ম াখললছুর 

রহ ান, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৫৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িা ছুর আল ,সপং- মকরা ি 

আলী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৬০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কা াল উসদ্দন,সপং- মকরা ি 

আলী,িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৬১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জা াল উসদ্দন, সপং- মকরা ি 

আলী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৬২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মখারল দ আল  ,সপং- সপং- 

মকরা ি আলী,িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৬৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জাহাঙ্গীর মহালিন, সপং- মকরা ি 

মহালিন, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৬৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আহা দ নিী,সপং-হাজী িস র 

আহা দ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৬৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হাসিল স য়া, সপং- ৃি উজর 

আলী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৬৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কা াল উদ্দীন,সপং-  ৃি হাসিল 

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৬৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  াহািুিুল আল ,সপং-  ৃি আিুল 

কালা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৬৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: িা াদ, সপং-  ৃি হাজী িদল 

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৬৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  াহািুিুল আল ,সপং-নুরুল হক, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৭০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ অসল আহাম্মদ, সপং- ৃি 

আ:মছািাহান, িাঙহািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৭১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল কাল   সপং- সিরাজুল হক, 

িাং- মচলা ারা, হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছগি, চট্টগ্রা ।

5.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৭২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িালা ি উল্ল্যাহ, সপং- িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৭৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ র জান আলী, সপং- ৃি ছালল 

আহা দ, িাংহািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৭৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মছালল ান , সপিা- ৃি জয়নাল 

আলিদীন, িাং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৭৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আলনালয়ার মহালিন,সপং- 

 াহািুিুল আল , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৭৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হাসিল স য়া, সপং-  ৃি ঠারু স য়া, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৭৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মদললায়ার মহালিন,সপং-  সহদুল 

ইিলা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৭৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িুলিান আহাম্মদ, সপং-ছারু, িাং-

মচলা ারা,হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৭৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ডা:  াললক, সপং-  ৃি ছারু স য়া, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৮০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ এনা ুল হক,সপং-  ৃি হাজী 

চিয়দুল হক, িাং-

ঘরকাটা,হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৮১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ ইয়াকুি, সপং-  ৃি আিুল 

কাল  , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৮২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ মকরা ি আলী, সপং- ৃি 

ওি ান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

Page 49



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৮৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: হাজী িস র আঞা: সপং- ৃি 

খসললুর রহ ান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৮৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ সদদারুল  আল  , সপং-  ৃি 

সিরাজুল হক, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৮৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: খসললুর  রহ ান, সপং- 

ইি াইল, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৮৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: আহছানউল্ল্াহৎসপং-  ৃি 

ইি াইল

1.00 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৮৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: আ: কালদর, সপং-  ৃি 

ইি াইল, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৮৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হজল হক,সপং- ৃি সিরাজুল হক, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.20 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৮৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: কা াল মহালিন, সপং- হুজল 

হক, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।-

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৯০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ  াহাজাহান, সপং- হজল 

হক, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৯১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ আ: িাত্তার , সপং-  ৃি 

হাসক  আলী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৯২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ কা াল মহালিন , সপং- 

সিহাি উসদ্দন, িাং-  ুসিপািা, 

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৯৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াছাোঃ মঞািলনায়ারা মিগ , সপং-

 ওিাইদুল হক, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৯৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াছাোঃ নাসছ া  আকিার, সপং- 

 সনরুল  ইিলা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৯৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া:  সহন উসদ্দন , সপং- িাহাি 

উসদ্দন  ুসি, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.90 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৯৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ জা াল উসদ্দন , সপং- িাহাি 

উসদ্দন  ুসি, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৯৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: িাদ া স য়া, সপং-  ৃি 

সিরাজুল হক, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৯৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ নুরুল আিছার, সপং-অিুল 

মহালিন, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৩৯৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  া ী া আকিার, সপং- কাঞ্চন 

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪০০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ খজ্জ া খািুন , স্বা ী- ৃি 

ম াহাম্মদ আলী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪০১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ মিাফাজ্জল মহালিন, সপং- 

হাজী র হান িাং-ঘরকাটা , 

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪০২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  সহদুল আল , সপং- জয়নাল 

আলিদীন, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.30 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪০৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ আিুল মহাল  , সপং- আিুল 

কাল  , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪০৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: মিলাল মহালিন, সপং-  ৃি 

আরি আলী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪০৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: মদললায়ার মহালিন, সপং- 

িাহািউসদ্দন  ুসি, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪০৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: আ: কালদর মচৌধুরী, সপং- ৃি 

হালফজ আহা দ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

4.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪০৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াছাৎ ছুসফয়া খািু, সপং- ৃি 

ম ািাললি, িা-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪০৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ মিসল  উসদ্দন, সপং-  ৃি 

মিালিান আহ দ, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.20 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪০৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ঈ ান মহালিন, সপং- আ:  াললক, 

িাং- মচলা ারা, হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪১০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিু জাফর, সপং- িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪১১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল কাল   ,সপং-সিরাজুল 

ইিলা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪১২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল হাল  , সপং- সিাজুল 

ইিলা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.30 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪১৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হািানুর রহ ান, সপং- সিরাজুল 

ইিলা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪১৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  াহজাহান, সপং- সিরাজুল 

ইিলা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪১৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ:  ম ািাললি, সপং- নুরুল 

ইিলা , িাং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪১৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জসি  উসদ্দন, সপং- আ: 

ম ািাললি, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪১৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  াহািুিুল আল , সপং- আ: 

ম ািাললি, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪১৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: মিসল  সপং- আ: 

ম ািাললি, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪১৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িাজুল ইিলা , সপং-  ৃি নুর 

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪২০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: কালদর , সপং-  া ছুল 

আল , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪২১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ ওি ান গসন, সপং- জয়নাল 

আলিদীন,িাং- মচলা ারা, 

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪২২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: কা াল উদ্দীন,  ৃি আ: 

রহ ান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪২৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ রসফকুল ইিলা , সপং- ৃি নুরুল 

ইিলা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪২৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িসফকুল ইিলা  , সপং-  ৃি নুরুল 

ইিলা , িাং-মচলা ারা , 

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪২৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: ম াস্তাফা, সপং- নুরুল 

ইিলা ,িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪২৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল হাল  , সপং- ৃি নুরুল 

ইিলা , িাংহািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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কযাটাগরী
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪২৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: ম ািাললি, সপং-নুরুল 

ইিলা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪২৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: ম াস্তাফা, সপং-ইি াইল 

মহালিন, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪২৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ রসফকুল ইিলা , সপং-ইি াইল 

মহালিন, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৩০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিু িক্কর, সপং-  ৃি আলী 

আহাম্মদ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৩১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কসির আহা দ, সপং- িুজুর 

ম লহর, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.20 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৩২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: আলী , সপং- িজুর  ম লহর , 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৩৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ইউনুছ ম াল্ল্া, সপং- িুজুর  

ম লহর, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৩৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: মহালিন, সপং-  ৃি আিুল 

কালয়র, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৩৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: জসলল, সপং- আ: লসিফ, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪৩৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নাসির উসদ্দন, সপং-  ৃি িাদ া, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৩৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জসি  উদ্দীন, সপং- ৃি িাদ া 

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৩৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আরিান আলী, সপং-  ৃি এখলাছুর 

রহ ান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৩৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  সরয়  সিসি, স্বা ী  ৃি িাদ া 

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৪০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  কিুল আহাম্মদ, সপং- আলী 

আহাম্মদ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৪১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সগয়াি উসদ্দন., সপং-  কিুল 

আহম্দ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৪২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুর  উসদ্দন, সপং-  কিুল আহ দ, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৪৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ফজল কালদর, সপং-  ৃি 

হাছফজুর রহ ান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

4.90 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৪৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ চিয়িুর রহ ান , সপং-  ৃি 

আহম্মদ ছাফা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪৪৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জা াল উদ্দীন, সপং-  ৃি আহ দ 

ছাফা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৪৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জাহাঙ্গীর মহালিন, সপং- ফজল 

কালদর, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৪৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আললয়া মিগ , স্বা ী-জসি  

উসদ্দন, িাং-মচলা ারা , 

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৪৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ ান উল্ল্াহ, সপং- আফছার 

উসদ্দন, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৪৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ রসফকুল ইিলা , সপং-আফছার 

উসদ্দন,িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৫০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুর িানু,স্বা ী মহদালয়িুর রহ ান, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৫১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  াহািুিুল আল  সপং-আোঃ 

আসজজ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.30 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৫২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুরুল আিছার,সপং-   ৃি  আলী 

আ রাফ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৫৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল কালা , সপং-  ৃি আলী 

আ রাফ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪৫৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল হাল    াস্টার, সপং-  ৃি 

ইছহাক, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.20 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৫৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুরুল ইিলা , সপং-   াহািুিু 

আল , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৫৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: ইউনুচ, সপং- আিুল হালি  

 াস্টার, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৫৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জা াল উসদ্দন, সপং-  ৃি আোঃ 

রহ ান িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৫৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কালা  , সপং-  ৃি আ: রহ ান, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৫৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জসি  উসদ্দন, সপং- ৃি আ: 

রহ ান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৬০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  াললকা খািুন, স্বা ী - ৃি আ: 

রহ ান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৬১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আল না খািুন, সপং-  হীদুল 

আল , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৬২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ র জান আলী, সপং- এখলাছুর 

রহ ান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪৬৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হাসচ স য়া, সপং- আ: ম ািাললি, 

িিাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৬৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল খালয়র , সপং-  াহািুসদ্দন 

 ুসি, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৬৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মরাসজনা আকিার, সপং- ৃি  আ: 

গসন, িাং-স হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৬৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িালয়  উসদ্দন, সপং-  াহাজান, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৬৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  াহাজাহান িরদার, সপং- 

নালদরুজ্জা ান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৬৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ফালি া খািুন,সপং- মহদালয়ির 

রহ ান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৬৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  াহািুিুল  আল , সপং- আিু 

িালহর, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৭০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ ইয়াসছন, সপং- আলী 

আহাম্মদ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৭১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নরুজ্জা ান, সপং- ৃি নূর ইিলা , 

 িাং- লম্বাথসল, হািনািাদ, 

নারায়নহাট, ফটিকছসি. চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪৭২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িাস  , সপং- আোঃ ম ািাললি, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৭৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুরুল আল , সপং-  ৃি  আিলা  

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৭৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ দাউদ, সপং- ৃি ম ািলল  স য়া, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৭৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া ারফ মহালিন, সপং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৭৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  ীর মহালিন  ীর, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৭৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  ীর মহালিন , সপং- আিুল 

কালা , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৭৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িাজুল ইিলা , সপং- আবু্দল 

জসলল,  িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৭৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আলী মহালিন, সপং- ৃি মিচু 

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৮০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জাফর, সপং- আলী স য়া , িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪৮১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবু্দল  াললক, সপং- জাসকর 

মহালিন , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৮২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িালরক িরদার, সপং-  ৃি হাজী 

মিানা স য়া, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৮৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবু্দল ওয়াদুদ, সপং ৃি হাজী 

মিানা স য়া, িাং- লম্বািসল, 

হািনািাদ , নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৮৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  াহ আল , সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৮৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হারুন, সপং- ৃি আলী স য়া, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৮৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কসির আহাং,সপংহািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৮৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জস র আলী, সপং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৮৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ই উনুচ, সপং- ম া ারফ আলী, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪৮৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ইিলা , সপং-  ৃি জুলসফকার 

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৯০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মিানা স য়া, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৯১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আল , সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৯২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াস্তাফা, সপং-এ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৯৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হাসনফ, সপং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।,িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৯৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: কসর , সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৯৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জাহাঙ্গীর, সপং-  সনর আহা:,  িাং-

 লম্বাথসল, ঈদগাহ,  হািনািাদ, 

নারায়নহাট, ফটিকছসি. চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৯৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নিী, সপং- সছসদ্দক স য়া, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৯৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নাসছর, সপং- আবু্দল কসর , িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪৯৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুরুল আল , সপং- মিালিান 

হজুর, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৪৯৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ আস র মহালিন, সপং- ৃি 

আিুল স য়া, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫০০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জালকর মহালিন, সপং- ৃি আনু 

স য়া, িাং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫০১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হালফজ আহা দ, সপং- ৃি - লািু 

স য়া, হািনািাদ, চদলারসখল, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫০২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নূর আহ দ, , সপং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫০৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সিরাজুল ইিলা , সপং- ৃি ইসিি, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫০৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আোঃ গসন, সপং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫০৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মিলাল মহালিন,সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫০৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ঈ ান মহালিন, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫০৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আোঃ আসজজ, সপং-আ:  সজদ, 

িাং- হািনািাদ, যুগযারসখল, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫০৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কালা স য়া, সপং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫০৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  সনর মহালিন, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.30 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫১০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মিলাল সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাংহািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫১১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ ম ািাললি, সপং-  ৃি আলী 

আকির,িাং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫১২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আোঃ ম ািাললি, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫১৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া ারফ মহালিন, সপং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫১৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  হীদ, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫১৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল কাল  , সপং- আবু্দি 

মিািহান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫১৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুরূল ইিলা , সপং-এ, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫১৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কাইয়ু , সপং- ফজলুর রহ ান 0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫১৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মখারল দ আল , সপং-  ৃি 

মখাকন স য়া, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫১৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  সহদ, সপং-  ৃি ফকর স য়া,  

িাং- যুগযারসখল,  হািনািাদ, 

নারায়নহাট, ফটিকছসি. চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫২০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ফালি া আকিার, স্বা ী- আিুল 

 ুনছুর, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫২১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিলা  উসদ্দন, সপং- আ: 

কালদর, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫২২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: সজদ, সপং- ৃি মছািাহান 

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫২৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: আসিদ স য়া, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাংহািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫২৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিু িালহর িাইদ, সপং- ইয়াসছন 

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫২৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ইসলয়াছ, সপং- ম খ আহাম্মদ, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫২৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ দাউদ স য়া, সপং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫২৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সদদারুল আল , সপং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫২৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিলা  সপং- আ: কালদর , িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।ল

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫২৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িাইফুর রহ ান, সপং- আহ দুর 

রহ ান, িাং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫৩০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: খাললক, সপং- জুলসফকার 

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৩১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ:  াললক, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৩২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল হাল  , সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৩৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ রসফকুল ইিলা  , সপং- 

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৩৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িািুল, সপং- ৃি আিুল মহালিন, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৩৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জসি , সপং-  া িু স য়া, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৩৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ডা: আিু আহাম্মদ, সপং-  ৃি 

কালা স য়া, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৩৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ইি াইল মহালিন, সপং- আিু 

আহাম্মদ, িাং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৩৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মিলাল মহালিন, সপং-  ৃি মিানা 

স য়া

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫৩৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: খাললক , সপং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৪০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  া ী , সপং-আ: জসলল িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৪১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: রহ ান, সপং- আলী মহালিন, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৪২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: খাললক,সপং-হালি  িযপারী, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৪৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ:  াললক, সপং- হাল   িযপারী, 

িাং- যুগযারসখল,  হািনািাদ, 

নারায়নহাট, ফটিকছসি. চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৪৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ িাসকি, সপং-  াহাজালাল, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৪৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ র জান আলী, সপং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৪৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নাংজন সিপুরা, পং-  ৃি মপয়ারা  

সিপুরা, ধা ারসখল,হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫৪৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সিলরন্দ্র কু ার সিোঃ, সপং-

ম হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৪৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  াসন্ত রা  সিপুরা, সপং- িলজন্দ্র 

কু ার সিোঃ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৪৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হসররা  সিপুরা, সপং- রাধা রাই 

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৫০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াচাং  সিপুরা, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৫১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িুধা রা  সিপুরা, সপং-কণচন্দ্র 

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৫২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ পশু রাট  সিোঃ, সপং- িসদরা  সিোঃ, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৫৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ রিন কু ার সিপু: সপং- পশুরা  

সিোঃ, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৫৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সিলরন্দ্র কু ার সিপুরা, সপং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫৫৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: িালা , সপং- িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৫৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ দুলাল স য়া, সপং- ম াোঃ ম াস্তাফা, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৫৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবু্দল  ন্নান, সপং- আলী 

মহালিন, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৫৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ দাউদ স য়া, সপং-  ৃি কালা স য়া, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৫৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হারুন মটইলার, সপং- ৃি 

মিালিান আহা:, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৬০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  ীর মহালিন , সপং- ৃি স জানুর 

রহ ান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৬১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ ইউিুফ িদার, সপং- ৃি 

কালা স য়া, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৬২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম খ ফসরদ,  সপং-  ৃি স জানুর 

রহ ান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৬৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: ওহাি, সপং- ৃি রঞু্জস য়া, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫৬৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: হালি , সপং- ৃি  রিি 

আলী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৬৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম া: কাল  , সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৬৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিু িালহর, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।,  

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৬৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আোঃ ম ািাললি, সপং- আ: 

খাললক, ধা ারসখল,  হািনািাদ, 

নারায়নহাট, ফটিকছসি. চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৬৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আোঃ আলী  সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।,িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৬৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আলনায়ার মহালিন, সপং-  ৃি আ: 

খাললক, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৭০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ:  ান্নান , সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৭১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল মহালিন, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫৭২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হাজী আিু িকর সছসদ্দক, সপং- ৃি 

গসন স য়া,িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।,

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৭৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুর মহালিন, সপং- আিু িকর 

সছসদ্দক, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৭৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল মহালিন,সপং- ন্ত্রর আলী, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৭৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: রস দ, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৭৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিু িকর সছসদ্দক , সপং- ৃি  ুসি 

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৭৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: লসিফ, সপং- আিু িক্কর 

সছসদ্দক, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৭৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ রসফকুল ইিলা , সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৭৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মযাগাই সিপুরা, সপং- িংকরাই 

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫৮০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িুন্দর রাই সিপুরা,সপং-শুিল চন্দ্র 

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৮১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িাওয়া রা  সিপুরা, সপং- াসন্ত রা  

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৮২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম ালছা রাই সিপুরা, সপং-  ৃি 

িসদরাই সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৮৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মছকা রা  সিপুরা, সপং-কুছরাই 

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৮৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ধনীরা  সিপুরা, সপং- ংকরাই 

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৮৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ পোঁচন চন্দ্র সিপুরা, সপং-চচি সিংহ 

সিপরুা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৮৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ লীলা ম াহন সিপুরা, ছিইয়া রাই 

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৮৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ক লা সিপুরা, সপং ছাইয়া রা  

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৮৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ যিীন্দ্র কু ার সিপুরা, সপং- ভাগয 

কু ার সিপুরা,িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

Page 73



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫৮৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নন্দ কু ার সিপুরা, সপং- যা চন্দ্র 

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৯০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ পসিি কু ার সিপুরা, সপং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৯১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  যা  চন্দ্র সিপুরা, সপং- িি িাধু 

সিপুরা,িাং- ধা ারসখল,  

হািনািাদ, নারায়নহাট, 

ফটিকছসি. চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৯২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ফাল্গুন সিপুরা, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৯৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ পসর ল সিপুরা, সপং- ফাল্গুন 

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৯৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  নল াহন সিপুরা, সপং- ৃি সচি 

সিংহ সিপুরা,  িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৯৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ললী ম াহন সিপুরা,  ৃি কাসন্ত রা  

সিপুরা,িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৯৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কদ  রাই সিপুরা, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫৯৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  সন রা  সিপুরা,সপং- িংখরাই 

সিপুরা,  িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৯৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  ৃধুল কু ার সিপুরা, িাং- সনরা  

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৫৯৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ অসনল সিপুরা, সপ- ফাল্গুন চন্দ্র 

সিপুরা,  িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬০০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কৃষ্ণ কু ার সিোঃ সপং- কুছরা  

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬০১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  যা  রাই সিপুরা, সপং-  াসন্ত রা  

সিপুরা,  িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬০২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ অনন্ত সিপুরা, সপং- মিায়া রা  

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬০৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িাদল কু ার সিপুরা, সপং-  সনরা  

সিপুরা,  িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬০৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মগাপাল সিপুরা, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬০৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  নল াহন সিপুরা, সপং- ৃি কণচন্দ্র 

সিপুরা,  িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.60 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৬০৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  যা  কু ার সিপুরা, সপং- পোঁচন 

চনি কু ার সিপুরা, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬০৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সিলরন্দ্র সিপুরা, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬০৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ লিীরা  সিপুরা, সপংলিায়া রা  

সিপুরা,  িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.40 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬০৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ রাজ কু ার সিপুরা, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।,  

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬১০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হলরন্দ্র কু ার সিপুরা, সপং- ভজন 

কু ার সিপুরা,  িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬১১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িুলরন্দ্র কু ার সিপুরা, সপং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।,  িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬১২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মহান্দা রা  সিপুরা, সপং-রুপাইরা  

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.80 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬১৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  সজি সিপুরা, সপং- চন্ডীরা  

সিপুরা,  িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.70 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬১৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হসর  াস্টার , সপং- ৃি  যাচা চরণ 

সিপুরা

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৬১৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কানুরা  সিপুরা, রা লাল 

সিপুরা,,িাং- ধা ারসখল,  

হািনািাদ, নারায়নহাট, 

ফটিকছসি. চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬১৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ সিনন্ত সিপুরা, সপং-মিায়া রা  

সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬১৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আল না মিগ , স্বা ী- আিুল 

হাল  , িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬১৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিু িালহর , সপং- আোঃ জসলল, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.40

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬১৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মরজাউল কসর , সপং-  ৃি 

হালফজ আহাম্মদ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.70

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬২০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ ম াস্তফা, সপং- কাজী 

হালফজ,িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬২১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ ম া ারফ মহালিন, সপং-

হালফজ আহাম্মদ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
1.40

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬২২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ছাললহ আহাম্মদ সপং- ুিসল  

স য়া, িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
1.40

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬২৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  যা ল চন্দ্র সিপুরা, সপং- 

ম াছারাই সিপুরা, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.70

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৬২৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ হাসিল, সপং- ফুল স য়া, 

মযাগযারসখল,  হািনািাদ, 

নারায়নহাট, ফটিকছসি. চট্টগ্রা ।
0.60

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬২৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আলনায়ার মহালিন, সপংআোঃ 

 সিন, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬২৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ফজর আলী, সপং- চছয়দর 

রহ ান, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬২৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জসি  উসদ্দন, সপং- ৃি নুর 

আল , িাং-চদল্ল্যারসখল, 

হািনািাদ , নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা । 0.40

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬২৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ইউিুফ, সপং- ৃি নুর আল , িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা । 0.40

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬২৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ মিলাল মহালিন, সপং- 

 সফক আহাম্মদ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.40

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৩০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ খাজু আলী, সপং- মনায়া স য়া, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৩১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ রাফ আলী, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.70

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৩২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ র জান আলী, সপং- কাজু আলী, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.70

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৬৩৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মকারিান আলী, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৩৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আস ন স য়া, সপং- িাজুল স য়া, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।,
0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৩৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ইিলা , সপং-  ৃি আিলা  স য়া, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.60

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৩৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুর কসর , সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.40

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৩৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  নু ম ম্বার, সপং-  ৃি আ: 

 াললক, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৩৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আল , সপং- নু ম ম্বার, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা । 0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৩৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কা াল উসদ্দন, সপং-  ৃি নুর 

আল , িাং- চদলযারসখল,  

হািনািাদ, নারায়নহাট, 

ফটিকছসি. চট্টগ্রা ।

0.50 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৪০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িাজুল ইিলা , সপং- দ্বীন 

স য়া,িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৪১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: জসলল, সপং- ৃি িস র 

আহাম্মদ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

Page 79



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৬৪২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ আিুল কালা , সপং- ৃি 

চছয়দ আলী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.60

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৪৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ  সহ উদ্দীন, সপং-আিু 

িালহর,িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৪৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল কালা , সপং- ৃি ছালল 

আহালম্মদ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.70

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৪৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিু িালহর, সপং- ৃি হাসছ স য়া 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.70

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৪৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: কালদর, সপং- ৃি আলী 

আকির  জু দার, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.70

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৪৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হালফজ আহাম্মদ , সপং-  ৃি 

আলী স য়া, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.60

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৪৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ইি াইল, সপং- হালপজ 

আহালম্মদ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.60

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৪৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আলী মহালিন, সপং- ৃি ই ান 

আলী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.60

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৫০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ইউিুফ আলী, সপং- আলী 

মহালিন, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.60

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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৬৫১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আলনায়ার মহালিন, সপং- সিরাজ 

মচৌধুরী, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.60

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৫২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: লসিফ, সপং- ৃি অম্বর আলী, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.60

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৫৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: কালদর,সপং- আ: লসিফ, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৫৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জসি  সপং- আ: খাললক, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা । 0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৫৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুরুল আল , সপং- ম া: আলী, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৫৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ  ুিী, সপং- আবু্দল ম ািাললি, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.50

িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৫৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মকারিান আলী,সপিা-ম াখললচুর 

রহ ান, ঠিকানা-িাং- ুসি পািা 

হািনািাদ, নারায়নহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৫৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল  নছুর,সপিা-ম াখললচুর 

রহ ান, ঠিকানা--হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.12 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৫৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আজ  উদ্দীন,সপিা-ম াখললচুর 

রহ ান, 

ঠিকানা--হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৬৬০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম ািাললি, সপিা-ঠান্ডা স য়া,

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.08 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৬১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মিৌসহদুল আল , সপিা- ৃি 

আহল দুর রহ ান

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৬২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ইউিুি, সপিা- ৃি আিদুল গসণ

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৬৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ ইয়াকুি, সপিা- ৃি কসির 

আহম্মদ

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৬৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মজিল মহালিন, সপিা- ৃি হাসজ 

আিদুল  াললক,

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.12 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৬৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আল গীর, সপিা-মহালছনুজ্জা ান,

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৬৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জাহাঙ্গীর, সপিা-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.08 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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৬৬৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মিকান্দার, সপিা- ৃি আিদুল 

 াললক

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৬৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িসদউল আল , সপিা- ৃি আিদুল 

খাললক

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৬৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জহুরুল ইিলা , সপিা- ৃি 

আিদুল খাললক

ঠিকানা-িাং- ুসি পািা, 

হািনািাদ, নারায়নহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৭০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

আিুল কালা , সপিা-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.12 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৭১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

ইয়াসছন, সপিা-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৭২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

 হর  আলী,সপিা-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.08 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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৬৭৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

 সফউল আল , সপিা: হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৭৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

আিদুল লসিফ, সপিা-আিদুছ 

মছািহান,

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৭৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

ম াোঃ আজ , সপিা: হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৭৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

আিু িাললি, সপিা: হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.12 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৭৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

এছকান্দর, সপিা: হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৭৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

িালাউদ্দীন, সপিা: হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.08 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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৬৭৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

িাস , সপিা: হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৮০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

ম াোঃ আিুল হালি , সপিা:  ৃি 

আিদুল খাললক

ঠিকানা:  ুসিপািা হািনিাদ 

নারায়নহাট ফটিকছসি চট্টগ্রা ।

1.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৮১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ
নূর ম াহাম্মদ, সপিা- আ: ছাত্তার

ঠিকানা-িাং- ুসি পািা, 

হািনািাদ, নারায়নহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৮২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

নুরুল ইিলা , সপিা-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.12 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৮৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

মরা ান, সপিা- াহ আল 

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৮৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

িসদউল আল , সপং- 

মহালিনুজ্জা ান ঠিকানা-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.08 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৮৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

ইসিি, সপিা- িসদউল আল , 

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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৬৮৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

 সহ উদ্দীন, সপং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, 

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৮৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুরূল ইিলা , সপং- ৃি  

মহালিনুজ্জা ান, ঠিকানা-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৮৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

আিুল কালা , সপং- নূরুল আল , 

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.12 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৮৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

আিুল ি র, সপং- আ: রাজ্জাক, 

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৯০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িসদউল আল , সপং-  ৃি 

মহালিনুজ্জা ান, ঠিকানা-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.08 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৯১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নূরুল  আল , সপং- ৃি 

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।, ঠিকানা-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৯২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

জহুরুল ইিলা , সপং- নূরুল 

আল , ঠিকানা-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৯৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিুল  ুনছুর, সপিা- জাফর 

আহ দ,  ুসিপািা

ঠিকানা-িাং- ুসি পািা, 

হািনািাদ, নারায়নহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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৬৯৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

আলনায়ার আলী, সপিা- আ: 

 াললক

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.12 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৯৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

 রুহুল আস ন, সপং-  ৃি আ: 

রস দ

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৯৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

 আোঃ ম ািাললি, সপং- আোঃ জসলল

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.08 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৯৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

আোঃ িাললি, সপং-  ৃি সিরাজুল

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৯৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

 জাহাঙ্গীর আল , সপিা- িসদউল 

আল 

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৬৯৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

  াহ আল , সপং- ম খললুর 

রহ ান

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭০০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

 সদল ম াহাম্মদ  সফ, সপং- 

িসদউল আল 

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.12 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭০১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

  সহ  উসদ্দন, সপং-িসদউল আল 

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭০২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

 রসফকুল ইিলা , সপং-  ৃি 

কাঞ্চন স য়া

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.08 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭০৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

 ম াোঃ হািান, সপিা-  ৃি আ রস দ

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭০৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

 রুহুল আস ন, সপং-  ৃি আ: 

রস দ

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭০৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আ: ম ািাললি, সপং- িাদ া 

স য়া,  ুসিপািা

ঠিকানা-িাং- ুসি পািা, 

হািনািাদ, নারায়নহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭০৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

ম া: জাহাঙ্গীর,সপিা: িাদ া স য়া

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.12 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭০৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

নাসজ  উসদ্দন, সপিা: হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭০৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

ম াোঃ আজ , সপিা; হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.08 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭০৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

রুহুল আস ন, সপিা: হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭১০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

মকারিান আলী, সপং-িাদ া স য়া

ঠিকানা-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭১১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

ম াোঃ মিসল , সপিা: আহম্মদ ছাফা

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭১২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ
 সহ  উসদ্দন, সপিা: আস নুর 

রহ ান

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.12 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭১৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

হািান  াষ্টার, সপিা: হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭১৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

আ: জব্বার, সপিা: জাফর আহম্মদ

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.08 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭১৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ
জহুরুল ইিলা , সপিা:  ৃি আ: 

কালদর

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭১৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ

 সফউল আল , সপিা: হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭১৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ হাসনফ, সপিা: আ: রস দ,

 ুসিপাি, হািনািাদ, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭১৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিু িালহর, সপিা: এনা ুল হক,

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.12 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭১৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াছা: িাসল, স্বা ী: িস র আহম্মদ 

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭২০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মরালকয়া, স্বা ী: এনা ুল হক

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.08 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭২১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিছর, সপিা:  সফজ স য়া,

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭২২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ জাফর, সপিা:  ৃি স য়া জান

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭২৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আিু িাললি, সপিা: জাফর 

আহম্মদ

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭২৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ িসদ আল , সপিা: হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭২৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কালদর, সপিা: কা াল আহাং

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭২৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ িাদ া স য়া, 

সপিা:  ৃি মহদালয়িুর রহ ান-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

 চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭২৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ফসরদ আহ দ, সপিা:  ৃি হাজী 

আিুল খালয়র ঠিকানা: হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.12 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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৭২৮ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ মিাফাজ্জল মহালিন, সপিা: ম া: 

ইউনুছ

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭২৯ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুরুল আল , সপিা: নুরুল আিছার

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.08 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭৩০ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ আিু িাললি, সপিা: আহম্মদ 

মহালিন

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭৩১ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ ঈ ান উসদ্দন, সপিা: 

সিরাজুল হক

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭৩২ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ আবু্দি িা াদ, সপিা:  ৃি জসহর 

মহালিন

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭৩৩ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ নুরু ছািা, সপিা:  ৃি আবু্দি 

মিািহান

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.12 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭৩৪ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ কাঞ্চন স য়া, সপিা:  ৃি জালাল 

আহম্মদ

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭৩৫ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ িা ছুল আল , সপিা:  ৃি 

মজিল মহালিন।

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.08 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭৩৬ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ ইউিুফ, সপিা: ম া: 

সিরাজুল ইিলা 

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.15 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭৩৭ চট্টগ্রাম ভূজপুর হাসিাবাদ তারায়িাঁ ম াোঃ ছালল আহ দ, সপিা:  ৃি 

ঈ ান  রীফ

ঠিকানা: হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.10 িারালখাোঁ 111  কাোঁ চা ঝুপসি ঘর

৭৩৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল  সজদ,  ৃি উজ্জল খান

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1  উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৩৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িুলিান আহাম্মদ,  ৃি কসির 

আহাম্মদ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

2717 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৪০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িিপন কাসন্ত  হাজন, লিকুন্ট 

 হাজন

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৪১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা কসির আহাম্মদ,  ৃি আিদুল রস দ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৪২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ  ুছা,  ৃি ইিলা 

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৪৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল গসন,  ৃি নুর ইিলা 

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.75 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭৪৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ  া ুন,  ৃি মিালিান আহম্মদ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৪৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ িািুল  ৃি হািু স য়া

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৪৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আলনায়ারা মিগ , স্বা ী- ৃি নুরুল 

কসর 

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৪৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল কালি ,  ৃি আোঃ ছালা 

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৪৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ইিকান্দর,  ৃি জহুরুল হক

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৪৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা জা াল উসদ্দন,  ৃি সছসদ্দক আহম্মদ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৫০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা সগয়াি উসদ্দন,  ৃি আিুল মহালিন

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৫১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মদললায়ার, আলী আকির

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৫২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ম াক্তার, ম াোঃ আল 

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৫৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ফলয়জ উসদ্দন  ৃি আ ান উল্ল্াহ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭৫৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ কা াল,  ৃি িিু স য়া

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৫৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরুল আিছার, জহুর আহম্মদ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৫৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরুল ইিলা , জহুর আহাম্মদ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৫৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুি ছালা , জহুর আহাম্মদ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৫৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুর আল , জুহুর আহাম্মদ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৫৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  সরয়  মিগ   ৃি আস নুল হক

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.4 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৬০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিু িালহর , আিুল ি র

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৬১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল ি র, আিুল কাল  

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৬২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম ািাললি, িাহার স য়া

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৬৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মিগ ,  াহ আল 

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৬৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আল না খািুন, ইিহাক স য়া

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

Page 95



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭৬৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নাসছ া,  ৃি কা াল উসদ্দন 

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৬৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  াহািুল আল , িাদ া স য়া

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৬৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িুরুজজ্জ ান, রুস্ত  আলী

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৬৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল কালা ,  ৃি মিালিান 

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৬৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ র জান আলী,  ৃি নরুল 

ইিলা 

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৭০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িাহার উল্ল্াহ,  াহাফুজ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৭১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ খাললক,  ৃি কসির আহাম্মদ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৭২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িসদউল আল , কাঞ্চন

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৭৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিু  ুনছুর, হালফজ আহাম্মদ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৭৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  াহ আল ,  ৃি মিালিান 

আহাম্মদ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৭৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল জব্বার, ম াখললছুর রহ ান

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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দাগ
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খসিয়ান
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭৭৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুর রহ ান,  ৃি আিদুল গফুর

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৭৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ মহলু স য়া,  নু স য়া

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৭৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল্ল্াহ,  ৃি কালা স য়া

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৭৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ হারুন,  ৃি নুরুল আল 

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৮০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা 


আিুল মহালিন,  ৃি ইিলা 

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৮১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  াহািুল আল ,  ৃি হাছু স য়া

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৮২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িাদ া স য়া,  ৃি আিদুল  ুনাফ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

6 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৮৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আহাম্মদ মহালিন, িজু স য়া

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৮৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুর আল , িাদ া স য়া

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৮৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  ুনছুর আলী, নুর ইিলা 

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৮৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ িািুল,  ৃি কালা স য়া

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.03 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭৮৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ জসি , ম াোঃ আল 

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৮৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল খাললক,  াহিুল আল 

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৮৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  াহািুল, মভালা স য়া

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৯০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইউনুছ, নুর ইিলা 

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৯১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল জসজল, নুর আল 

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৯২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ কসির, ছালল আহাম্মদ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৯৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুর জাহান, মজিল মহালিন

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৯৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  কিুল মহালিন,  ৃি চিয়দ 

আহাম্মদ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৯৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা এখলাছুর রহ ান,  ৃি আসজজুর 

রহ ান

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৯৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা কসর , ছালল আহাম্মদ

গ্রা -দাোঁ ি ারা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৭৯৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  সনরুজ্জ ান, আিদুল জসলল

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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দাগ
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খসিয়ান
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭৯৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা 


রসহ া খািুন,  ৃি আিুল কালা 

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৭৯৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িজু স য়া,  ৃি নিীদুর রহ ান

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮০০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ মিসল ,  ৃি আস র মহালিন

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮০১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  াহািুল আল ,  ৃি মিালিান 

আহাম্মদ

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮০২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মচৌধুরী স য়া,  ৃি িালদক আলী

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮০৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ জসহর,  ৃি  সফজ

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮০৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িালয়দ আলী, আিদুল কুদু্দি

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮০৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল্ল্াহ, আিদুল  ুনাফ

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮০৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা সিসদ্দক, ম াোঃ হাসনফ

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮০৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ইি াইল, আস নুল হক

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮০৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল মহালিন, আিদুল  ুনাফ

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮০৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  সরয়  মিগ ,  াহািুল আল 

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮১০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল জসলল, ম াোঃ ইিহাক

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮১১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ  সফ, ম াোঃ ইিহাক

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮১২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মদললায়ার,  ৃি হালি 

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮১৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল কসর , মিালিান আহাম্মদ

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮১৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা অসজ উল্ল্াহ, ম াোঃ ইিহাক

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮১৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা সিরাজুল ইিলা , ম াোঃ ইিহাক

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮১৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল কসর , কালু  াহ

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮১৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ি র স য়া, টুনু স য়া

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮১৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মজিল মহালিন, আিদুল  ুনাফ

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮১৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল কাল  , আিদুল  ুনাফ

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮২০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল কালদর,  ৃি জসি  

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮২১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মখাকন, আিদুল হাই

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮২২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ  সফ, আ ান উল্ল্াহ

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮২৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মভালা স য়া, ফজল কসর 

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮২৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িুজল হক,  ুকিুল আহাম্মদ

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮২৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা হাসনফ, আিদুল গফুর

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.4 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮২৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল জব্বার, মজিল মহালিন

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮২৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িা ার, নুরু

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮২৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ননাইয়া, কালু াহ

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮২৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িসল স য়া, মকারিান আলী

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৩০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা সিরাজ,  ৃি রসহ 

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৩১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ মিসল ,  ৃি মভালা স য়া

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৩২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ শুকুর স য়া,  ৃি মভালা স য়া

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৩৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরুল আল , গসণ স য়া

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৩৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরু ছাপা,  ৃি আিদুল  াললক

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৩৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ এনা ুল হক, সিরাজ

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৩৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িুলিান আহাম্মদ,  ৃি  ুসি স য়া

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৩৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ আিছার, ম াোঃ কা াল

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৩৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা জাহাঙ্গীর, নুরুল কসর 

গ্রা -গ্রা পািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৩৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা রাখাল ন ,  ৃি িানু ছিা ন 

গ্রা -খন্দারপািা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮৪০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ম ািারক,  ৃি িাফালয়ি 

উল্ল্াহ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৪১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িাজ উসদ্দন, আিুল কাল  

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৪২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিু িাললি, নাসজর আলী

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৪৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মিলাল, কালা স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৪৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা হাসছ স য়া,  ৃি ইউনুছ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৪৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা হারুন,  ৃি আিদুল জব্বার

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৪৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আলনায়ার মহালিন, কালা স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৪৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িসদ আল , গুনু স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৪৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ হাছান, আিদুল ম ািাললি

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৪৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল কালা , ম াোঃ আলী

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৫০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  স ন স য়া, আস ন স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮৫১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  সনর মহালিন, লাল স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৫২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  হর িানু,  ৃি আিদুল কালদর

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৫৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল কালদর, মভালা স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৫৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল কালা ,  ৃি নজু স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৫৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িািুল, ম াোঃ  জল হক

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৫৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  না স য়া,  ৃি ইি াইল

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৫৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ  াহ জাহান,  ৃি  ািির 

আলী

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৫৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা সফয়ারু,  ৃি ইব্রাসহ 

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৫৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ জসি  উসদ্দন, নিীদুর রহ ান

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৬০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইিলা , মিাফালয়ল আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

4 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৬১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  াহ জাহান, ইিহাক স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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খসিয়ান
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮৬২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  াহ জাহান, ইিহাক স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৬৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  সরয় , আনু স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৬৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ জসহর, ম াোঃ কসর 

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৬৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল মহালিন, ম ািাললি

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৬৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল খাললক,  ৃি আিদুল 

ছত্তার

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৬৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল জব্বার, মজিল মহালিন

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৬৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল কালদর,  ৃি খাললক ম াল্ল্া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৬৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ আল ,  ৃি মিালিান 

আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

6 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৭০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা সিসদ্দক স য়া, মিালিান আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৭১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা সিরাজ স য়া, িুরু স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮৭২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আলী আহাম্মদ,  ৃি নুরুল ি র

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

6 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৭৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  াহ আল , আসল আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৭৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ  াসনক, মিালিান আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৭৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িুলিান আহাম্মদ,  ৃি কনু স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

4 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৭৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ  ুজাসহদ, িাদ া আল 

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৭৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ িা ছু,  ৃি সিসদ্দক আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

6 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৭৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিু িাললি,  ৃি মহঞু্জ স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৭৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মিরািুল্ল্াহ,  ৃি িাজুল ইিলা 

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৮০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ  ুছা, িুলিান আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

6 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৮১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুর রসহ ,  ৃি চছয়দ আলী

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

Page 106



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮৮২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মভালা স য়া, র জান আলী

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৮৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িসদউল আল , র জান আলী

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

4 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৮৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা হািু স য়া, আিদুল  সজদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৮৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ হারুন, িাদ া স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

6 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৮৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল কালা ,  ীর আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৮৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা জাহানারা মিগ ,  ৃি আিদুল 

জব্বার

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৮৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল রাজ্জাক,  ৃি মহঞু্জ স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৮৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মরফু স য়া,  নু স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৯০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা এর াদ আলী, আজগর আলী

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৯১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরু স য়া,  ৃি গনু স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৯২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা জাফর আহাম্মদ, িজু স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮৯৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  ুছা স য়া, আিদুর রহ ান

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৯৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিু িালহর, আিদুল িত্তার

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৯৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ  াসনক,  ৃি আিদুল খাললক

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৯৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আহাম্মদ ছাফা,  ৃি সিকদার 

আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৯৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইকরা ,  ৃি িাদ া স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৮৯৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িস র আহাম্মদ, আিদুল  াললক

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৮৯৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইি াইল,  ৃি ছালদক আলী

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯০০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ এজাহার,  ৃি কসির আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯০১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইি াইল, িস র আহাম্মদ 

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯০২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ  সনর,  ৃি নুর স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৯০৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ মিািাহাি,  ৃি আস নুল হক

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯০৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল হাল  ,  ৃি দরলি  আলী

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯০৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মজিল মহালিন, ি র স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯০৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরুল আিছার, িজু স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯০৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা হাছান আলী, আিদুর ছত্তার

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

4 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯০৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নাসির, আিদুর রাজ্জাক

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯০৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরু স য়া, আিদুর  সজদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯১০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল কালদর, আিদুল ছত্তার

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯১১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল ি র, মিছু স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯১২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মিাফালয়ল আহাম্মদ,  ৃি আিদুর 

রস দ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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দাগ
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খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৯১৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নাসছর উসদ্দন, আিুল হাল  

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯১৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা হারুন,  ৃি আিুল ি র  গ্রা - 

ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯১৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মজিল মহালিন,  ৃি মিালিান 

আহাম্মদগ্রা - ম াহাম্মদপুর, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯১৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুি ছালা ,  ৃি গনু স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯১৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল গফুর,  ৃি গনু স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯১৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল কাল  ,  ীর আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯১৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুর ইিলা , আলী আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯২০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা র জান আলী, আিু িালহর

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯২১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল কসর , নুর ইিলা 

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯২২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল হাল  ,  ৃি আিদুি ছালা 

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৯২৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুর জব্বার,  ৃি িুলিান 

আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯২৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ িা াদ,  ৃি জালাল আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯২৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা হুদা স য়া,  ৃি গুরা স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯২৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা কসির আহা দ, িক্স স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯২৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইউনুছ,  ৃি মিালিান 

আহা দ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯২৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  াহানারা আকিার, আহাম্মদ ছাপা

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯২৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ হাস দ,  ৃি নুরুল হক

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯৩০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইব্রাসহ , মিালিান আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯৩১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মিাফাজ্জল মহালিন,  ৃি নুরুল 

হক

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৯৩২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ আজগর আলী,  ৃি নুরুল হক

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯৩৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মজিল মহালিন,  ৃি নুরুল হক

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯৩৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইয়াসছন,  ৃি ম ািারক আলী

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯৩৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ মফারকান,  ৃি সিকদার 

আহাং

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

4 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯৩৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  াহা আল , হালফজ আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯৩৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইউনুছ,  ৃি নুর স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৩৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  া িুল আল ,  ৃি  না স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

4 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৩৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা কুনু স য়া,  ৃি িস র আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৪০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইউছুপ,  ৃি ছালদক আলী

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯৪১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ইয়াকুি,  ৃি িস র আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৯৪২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরু স য়া, আিদুর রস দ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৪৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুর ইিলা ,  ৃি  না স য়া

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৪৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল কালা ,  ীর আহাম্মদ

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৪৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরুল আল , আিদুল কসর 

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৪৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুর মহালিন,  ৃি ছালয়দ আলী

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯৪৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ই া  মহালিন,  ৃি িালহি আলী

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯৪৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল হাল  , িসদউর রহ ান

গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৪৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা রুহুল আস ন, নুর স য়া,,গ্রা - 

ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৫০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  সনর আহাম্মদ,  ৃি ঠান্ডা 

স য়া,গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৫১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  নু স য়া, খাললক ম াল্ল্া,গ্রা - 

ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৫২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ িাললি,  ৃি চিয়ি 

আলী,গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৯৫৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ স জানুর রহ ান,  ৃি র জান 

আলী,গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯৫৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল কাল  , চিয়ি আলী,গ্রা - 

ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৫৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ঝনু্ট স য়া, িসদউল আল ,গ্রা - 

ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৫৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িাচু্চ স য়া, নুর স য়া,গ্রা - 

ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৫৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িুরুজ স য়া, লাল স য়া,গ্রা - 

ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৫৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িািুল স য়া,  ৃি আফজালুর 

রহ ান,গ্রা - ম াহাম্মদপুর, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৫৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা জালাল আহাম্মদ,  ৃি মিালিান 

আহাম্মদ,গ্রা - ম াহাম্মদপুর, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯৬০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িসদউল আল , মলংিা 

মচৌধুরী,গ্রা - ম াহাম্মদপুর, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৬১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আস র মহালিন, িালয়দ আলী,গ্রা -

 ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৬২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  ীর মহালিন,  ৃি িালয়দ 

আলী,গ্রা - ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৬৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আহ ুদুর রহ ান,  ৃি মজিল 

মহালিন,গ্রা - ম াহাম্মদপুর, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৯৬৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ম াস্তফা, আসজজ স য়া,গ্রা - 

ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৬৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  লনায়ারা মিগ , ম াোঃ 

ম াস্তফা,গ্রা - ম াহাম্মদপুর, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৬৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  ািুদ মিগ , রুহুল আস ন,গ্রা - 

ম াহাম্মদপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৬৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা লাল স য়া,  সফজ স য়া,গ্রা - 

ফসকর টিলা, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৬৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মিলনায়ারা মিগ , মিদু স য়া,গ্রা - 

ফসকর টিলা, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৬৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ফালি া খািুন,  ৃি ইসিি 

স য়া,গ্রা - ফসকর টিলা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৭০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা হাসচ স য়া , নুর আল ,গ্রা - 

ফসকর টিলা, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৭১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মকাব্বি আলী,  ৃি ই ান 

আলী,গ্রা - ফসকর টিলা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৭২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  সহদ স য়া, িালা ি উল্ল্াহ,গ্রা - 

ফসকর টিলা, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৭৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইব্রাসহ ,  ৃি আহাল দুর 

রহ ান,গ্রা - ফসকর টিলা, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯৭৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা কসির আহাম্মদ, িাহাদুর 

আলী,গ্রা - ফসকর টিলা, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৯৭৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইি াইল,  ৃি আহল দুর 

রহ ান,গ্রা - ফসকর টিলা, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

৯৭৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল কালদর, আিুল 

কালা ,গ্রা - ফসকর টিলা, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৭৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মরদওয়ান, িালা ি উল্ল্াহ,গ্রা - 

ফসকর টিলা, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৭৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল হাসক ,  ৃি মিজল 

মহালিন,গ্রা - ফসকর টিলা, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৭৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল মহালিন, হাসিিউল্ল্াহ,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৮০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা হালজরা খািুন,  ৃি  সফকুর 

রহ ান,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৮১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইউনুছ, িাচু্চ স য়া,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৮২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা কসফল উসদ্দন,  ৃি আিদুল 

হাসক ,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৮৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইউছুপ,  ৃি শুকুর 

স য়া,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৮৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরুল ইিলা , নুরুল হক,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৮৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মদললায়ার মহালিন, মহঞু্জ 

স য়া,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৮৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  াসিয়া মিগ , মদললায়ার 

স য়া,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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খসিয়ান
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আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৯৮৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা জাহাঙ্গীর মহালিন, সিরাজ 

স য়া,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৮৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মহািলনয়ারা মিগ , সিরাজ 

স য়া,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৮৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ মিসল , আলিদ আলী,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৯০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা হাসিস য়া,  ৃি কালা স য়া,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৯১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িাজুল ইিলা ,  ৃি ইছা 

স য়া,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৯২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা কাল   আলী, নসজর 

আহাম্মদ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৯৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ িস , িাচু্ছ স য়া,গ্রা - 

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৯৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ হাল  ,  সফজ স য়া,গ্রা - 

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৯৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরুল আল ,  কিুল 

আহাম্মদ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৯৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরুল ইিলা ,  কিুল 

আহাম্মদ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৯৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ মিসল , জহুর আহাম্মদ,গ্রা -

 রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
৯৯৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ  াললক,  ৃি রসহ  িক্স,গ্রা - 

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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খসিয়ান
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৯৯৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ সিরাজ, ইসিি,গ্রা - রত্নপুর, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০০০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ইউনুছ,  ৃি অসহদুর রহ ান,গ্রা - 

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০০১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা খুস  আল ,  ৃি র জান 

আলী,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.33 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০০২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আকির আলী, ম াোঃ ফারুক,গ্রা - 

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2.38 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০০৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল  ন্নান,  ৃি নসজর 

আহাম্মদ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০০৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুর আহাম্মদ, ম াোঃ ইয়াসছন,গ্রা - 

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০০৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিু িালহর, সিরাজুল 

ইিলা ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০০৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আহাম্মদ ছাপা,  ৃি ও র 

আলী,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০০৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা জাহাঙ্গীর আল ,  ৃি আিুল 

ি র,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০০৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল কালা ,  ৃি িস র 

আহাম্মদ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০০৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরজ্জা ান,  ৃি আিু 

আহাল দ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০১০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নাসছর উসদ্দন, নুরুল আল ,গ্রা - 

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১০১১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নাসছর উসদ্দন,  কিুল 

আহাম্মদ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০১২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল কালা ,  ৃি জলফু 

স য়া,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০১৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  াহাজাহান, জলফু গ্রা - রত্নপুর, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০১৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ  ুছা,  ৃি নুরুল ইিলা ,গ্রা -

 রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০১৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ জসি , ম াোঃ জসহর 

আহাম্মদ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০১৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুর ইিলা , ম াোঃ  সনর 

আহাল দ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০১৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা হু ায়ুন আহাল দ, মজিল 

মহালিন,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০১৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ মিসল ,  ৃি আিদুল 

রাজ্জাক,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০১৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা সফলরাজ স য়া,  ৃি দানু স য়া,গ্রা -

 রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০২০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা রুস্ত  আলী,  ৃি জলফু স য়া,গ্রা -

 রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০২১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  সফউল আল ,  ৃি আিদুল 

ছালা ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০২২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা কসির আহা দ,  ৃি আিদুল 

ছালা ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১০২৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  সফউল আল ,  ৃি িাদ া 

আল ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০২৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরুল ইিলা ,  ৃি আিদুল 

রাজ্জাক,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০২৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল হক,  ৃি রসহ  িক্স,গ্রা - 

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০২৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুর রি,  ৃি রসহ  িক্স,গ্রা - 

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

33 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০২৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইসলয়াছ, সিরাজুল 

ইিলা ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০২৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  সফউল আল , সিরাজুল 

ইিলা ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০২৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  াহ জালাল, সিরাজুল 

ইিলা ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

20 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৩০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ সিরাজ,  ৃি আলী 

আহাম্মদ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৩১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিু িাললি,  ৃি আলী স য়া,গ্রা -

 রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৩২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ফসরদ আহাম্মদ, আিুল 

কালা ,গ্রা - রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৩৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আছান উল্ল্াহ,  ৃি কসর  

উল্ল্াহ,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৩৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ  সহদ, আছান উল্ল্াহ,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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দাগ
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১০৩৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ জাফর,  াহাজান স য়া,গ্রা - 

 রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৩৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আল গীর,  াহাজাহান,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৩৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  ালহি আলী,  াহাজাহান,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৩৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িািলু, রুস্ত  আলী,গ্রা -  রত্নপুর, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৩৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ ছাত্তার,  ৃি ছালল 

আহাম্মদ,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৪০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আলী আকির, জসললুর 

রহ ান,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৪১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ মিসল , আোঃ ছাত্তার,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৪২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা জাহাঙ্গীর আল , আিদুল হক,গ্রা -

  রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৪৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  নজুর,  ৃি মকারিান আলী,গ্রা - 

 রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৪৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুর ইিলা ,  ৃি মজিল 

মহালিন,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৪৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ হারুন, নসজর আহাম্মদ,গ্রা - 

 রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

20 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৪৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা জসহর আহাম্মদ, আিদুর 

রস দ,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১০৪৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুর আহাম্মদ,  ৃি রস দ 

আহাম্মদ,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৪৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল কালা , হালফজ 

আহাম্মদ,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৪৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা র জান আলী,  ৃি  ীর 

আহাম্মদ,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৫০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইি াইল, সিরাজুল 

ইিলা ,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৫১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ইকিাল িাহার, সিরাজুল 

ইিলা ,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

4 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৫২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা সিরাজুল ইিলা , দানু স য়া,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৫৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরুল আল ,  ীর আহা দ,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৫৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম খ আহাম্মদ, িাদ া আল ,গ্রা -

  রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৫৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মখারল দ আল , কালা স য়া,গ্রা -

  রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৫৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা এজাহার স য়া,  ৃি হালফজ 

আহাম্মদ,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৫৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা পাসখ মিগ ,  ৃি আস র 

মহালিন,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৫৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুি ছালা  সিরাজুল 

ইিলা ,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১০৫৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ কালদর, হাসছ স য়া,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৬০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইউনুছ, ধুরা স য়া,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৬১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মলাক ান মহালিন, ম াোঃ 

হারুন,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৬২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা র জান আলী, মকারিান 

আলী,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৬৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িাদ া আল , ফসকর 

আহাল দ,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৬৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িাহার স য়া, ফলয়জ আহাম্মদ,গ্রা -

  রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৬৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ ইব্রাসহ ,  কিুল 

আহা দ,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৬৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিোঃ ছালা , আোঃ কসর ,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

4 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৬৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িািুল মহালিন,  ৃি  নিাজ ,গ্রা -

  রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৬৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিু িালহর, িস র আহাম্মদ,গ্রা - 

 রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৬৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িুসিয়া (ভুিু)  ৃি কালা স য়া,গ্রা -

  রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

20 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৭০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ িাদ া,  কিুল আহাম্মদ,গ্রা -

  রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান

Page 123



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১০৭১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  ালহি আলী,  াহাজান স য়া,গ্রা - 

 রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৭২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল কালা ,  ৃি আহ দ 

মহালিন,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৭৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ জাফর, আহছান উল্ল্াহ,গ্রা - 

 রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

4 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৭৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  না স য়া,  ৃি আলী আহা দ,গ্রা -

  রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৭৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরুল ইিলা ,  াহা ুদুল হক,গ্রা -

  রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৭৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল রাজ্জাক, সিরাজুল 

ইিলা ,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৭৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ  ন্নান,  ৃি হাস দ আলী,গ্রা - 

 রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৭৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ইউনুছ,  ৃি হাসছ স য়া,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৭৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ওি ান গসণ,  ৃি আিুল 

মহালিন,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৮০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মহলা স য়া, িাদ া আল ,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৮১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল হালি , আিুল ি র 

স সি,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৮২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আলা উসদ্দন, দুলাল স য়া,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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খসিয়ান
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১০৮৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ  সহদ, আহাল দ 

মহালিন,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৮৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ রসফক,  ৃি িাদ া ,গ্রা -  

রত্নপুর, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৮৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা কসির আহা দ, আিদুি 

ছালা ,গ্রা -  রত্নপুর, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৮৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িজুলর রহ ান, আলী 

আহাম্মদ,গ্রা - িিইিলী, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৮৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা হকু স য়া, ম াোঃ মহালিন,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৮৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আলী মহালিন, মকাব্বি 

আলী,গ্রা - িিইিলী, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৮৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ খাললক, ওি ান আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৯০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ ছত্তার, িাদ া স য়া,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৯১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মিালিান আহাম্মদ, ধুদু স য়া,গ্রা -

 িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৯২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  া িুল হক, হাসিি উল্ল্াহ,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৯৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা হজর আলী, আনচার আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৯৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ খাললক, আলিদ আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১০৯৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা জালাল আহাম্মদ, সছসদ্দক 

আহাম্মদ,গ্রা - িিইিলী, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৯৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ আসজজ, আনচার আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৯৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ ওহাি, হাছ ি আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৯৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িাদ া স য়া, আলিদ আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১০৯৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আছ ি আলী, ি র উসদ্দন,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১০০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ছারু স য়া, িাদ া স য়া,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১০১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল আসজজ, আল গীর,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১০২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা সিরাজ স য়া, ি র উসদ্দন,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১০৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িালহি আলী, রসহ  আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

4 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১০৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিু স য়া, রসহ  আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১০৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরুল ইিলা , ম াোঃ স য়া,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১০৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা সিরাজুল ইিলা , ম াহাম্মদ 

স য়া,গ্রা - িিইিলী, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১১০৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আস র মহালিন, ম াহাম্মদ 

স য়া,গ্রা - িিইিলী, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১০৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আলী আজ ,  রহু  আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১০৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা সছসদ্দকুর রহ ান, আসজজ 

উসদ্দন,গ্রা - িিইিলী, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১১০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা চিয়দ আলী, অসহদুর রহ ান,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১১১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আলী আহাম্মদ, কালা স য়া,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১১২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা রস জ উসদ্দন, নচর আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১১৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ আলী, আলিাি আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১১৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিু আহাম্মদ, চাদ স য়া,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১১৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ফসরদ স য়া, মহালিন আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১১৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা এখলাছ স য়া, দালয়জ আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১১৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আহাম্মদ ছাসল ,  সনর 

মহালিন,গ্রা - িিইিলী, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১১৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা দানু স য়া, জব্বার আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১১১৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা খসললুর রহ ান, আসিদ আলী,গ্রা -

 িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১২০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা সদগাপদ  ীল, লাল  লহান 

 ীল,গ্রা - িিইিলী, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১২১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা কা াল আহাং, টুনু স য়া,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১২২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা দানু স য়া, ঠান্ডা স য়া,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১২৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরুল ইিলা ,  ৃি আস র 

আলী,গ্রা - িিইিলী, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১২৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা হালফজ, মজিল মহালিন,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১২৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ িালরক আলী, চিয়ি 

আলী,গ্রা - িিইিলী, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১২৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা কসির আহাম্মদ, আোঃ  াললক,গ্রা -

 িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১২৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  াহািুি আলী, আোঃ  াললক,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১২৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ ইিলা , হালি  আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১২৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরুল ইিলা , খসলল স য়া,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৩০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ফজলুর রহ ান, হাস দ আলী,গ্রা -

 িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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ম ৌজা সি.এি  
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খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১১৩১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা রজি আলী, কসর  আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৩২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ফজর আহাম্মদ, ম াোঃ 

মহালিন,গ্রা - িিইিলী, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৩৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ফসরদ স য়া, মহালিন আলী,গ্রা - 

িিইিলী, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.4 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৩৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল  াললক, হালি  

আলী,গ্রা - িিইিলী, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৩৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা জা াল উসদ্দন, আিদুল গফুর,গ্রা -

 মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৩৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা কা াল উসদ্দন, আোঃ গফুর,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৩৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ গফুর, হাসক  আলী,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৩৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা নুরুল ইিলা , আলিদ আলী,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৩৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আলনায়ার মহালিন, আলিদ 

আলী,গ্রা - মিানারসখল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৪০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল ি র, ছালদক আলী,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৪১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আস র মহালিন, িাদ া স য়া,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

20 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৪২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িালহি আলী, আস র আলী,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ
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খসিয়ান
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দাগ
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খসিয়ান
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১১৪৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ হাসল , জাফর স য়া,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৪৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ রস দ, জালহদ আলী,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৪৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ লসিফ, মিানা স য়া,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৪৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল হালি , জালহদ আলী,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৪৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা   িাজ স য়া, হারুন স য়া,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৪৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা হারুন, আোঃ কালদর,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৪৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ফসরদ স য়া,  ৃি ফলয়জ 

উসদ্দন,গ্রা - মিানারসখল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৫০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ রসহ , আসিদ আলী,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৫১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মরাকন স য়া, িালহি আলী,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.35 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৫২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  নছুর আলী, গসন স য়া,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৫৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মিালিান আহাম্মদ, িালহি 

আলী,গ্রা - মিানারসখল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৫৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আনছার আলী,  ৃি মগালা ,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১১৫৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা চান স য়া,  ৃি কালা স য়া,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৫৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুর রাজ্জাক, চান স য়া,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৫৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা সিরাজুল ইিলা , িালয়দ 

আলী,গ্রা - মিানারসখল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৫৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা মকরা ি আলী, গসণ স য়া,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৫৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ রাজ্জাক, িালহি আলী,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.45 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৬০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ ওহাি, আ  োঃরি,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৬১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল গফুর, আসজ  উসদ্দন,গ্রা -

 মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৬২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা িালহি আলী, মহালিন আলী,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৬৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুল  সজদ, হাজী নাসজ ,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৬৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা হাসিিুর রহ ান, হাজী  সনর 

উসদ্দন,গ্রা - মিানারসখল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৬৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা   িাজ, আম্বর আলী,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৬৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিদুর ছত্তার, হাজী আোঃ 

মজািাল,গ্রা - মিানারসখল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
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খসিয়ান
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িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১১৬৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা ম াোঃ  ুছা, রসহ ,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৬৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আলী আহাং, নুর আহাম্মদ,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

3 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৬৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আোঃ  ুনাফ, আিু আহাম্মদ,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৭০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আিুল ি র, মিানা স য়া,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

0.5 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৭১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা আলনায়ার মহালিন, 

মিানাস য়া,গ্রা - মিানারসখল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

0.2 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৭২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি িারােিহাট  দাঁতমারা  সজিুল হক,  নু স য়া,গ্রা - 

মিানারসখল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

1 উত্তর 

িার াসিয়া

180 ১ কাোঁ চা  াটির 

ঝুপসি ঘর 

সিদয ান
১১৭৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ কসর  িাদ া, সপং-

িাজুল ইিলা , িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫

িিিিািী

১১৭৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -শ্রী দূগগাপদ সপং-নিীন চন্দ্র. 

িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.২ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫

িিিিািী

১১৭৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ  ুসি স য়া, সপং-মিানা 

িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৩ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫

িিিিািী

১১৭৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ মিালায় ান িওদাগর, 

সপং- আিুল মহালিন, িাং-

ম াভনছসি, িুয়াসিল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৮ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

১২

িিিিািী
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িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১১৭৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃহারুন, সপং-কসির 

আহম্মদ, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫

িিিিািী

১১৭৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ  াহআল , সপং-সচকন 

স য়া, িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৪ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫

িিিিািী

১১৭৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ইি াইল, সপং-সছসদ্দক 

আহম্মদ, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

১.২ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০

িিিিািী

১১৮০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ রাখাল, সপং-দুগগাপদ, 

িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.৩৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫

িিিিািী

১১৮১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ আস র আলী, সপং-দুলা 

স য়া, িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫

িিিিািী

১১৮২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ মকারিান আলী, সপং-

দুলা স য়া, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৮ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫

িিিিািী

১১৮৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ িাহাদুর িওদাগর,  সপং-

রুহুল আস ন, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৮ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০

িিিিািী

১১৮৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ রসহ  িাদ া, সপং-

িাজুল ইিলা , িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৬ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫

িিিিািী

১১৮৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ইসলয়াি, সপং-দুলা 

স য়া, িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৮ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫

িিিিািী
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১১৮৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ জয়নাল,সপং-দুলা স য়া, 

িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫

িিিিািী

১১৮৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ রসিদাি  ন্ডল, সপং-

সহয়ালাল  ন্ডল, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৫৪

িিিিািী

১১৮৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ম াোঃ  নিুর, সপং---

আিদুল মিািহান, িাং-

ম াভনছসি, িুয়াসিল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১১৮৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ জাসকর খান, সপং- 

আিুল হাল  ,িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৭ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১১৯০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ম াোঃ জহুর, সপং- 

আহাম্মদ মহালিন,িাং-

ম াভনছসি, িুয়াসিল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১১৯১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ নুরুল ইিলা , সপং-

মিারাি আলীিাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২১৩

িিিিািী

১১৯২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ মদলু, সপং- আলী 

আহম্মদ, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৩ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩০৩

িিিিািী

১১৯৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ  নু্ট মচৌধুরী,  সপং-

যিীন্দ্র মচৌধুরী, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩০৩

িিিিািী

১১৯৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ  সফউল আয , সপং-

জসহরুল হক, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.২ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি িিিিািী
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১১৯৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ আবু্দল  ুনাফ, সপং-

লসিফুর রহ ান, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৩ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০২

িিিিািী

১১৯৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ আিুল হাল  ,  সপং-

িুলা স য়া, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৭১২

িিিিািী

১১৯৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ িসদ  াষ্টার, সপং-হা দু 

স য়া, িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৪ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩০৫

িিিিািী

১১৯৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ কসর , সপং-িসদ আল , 

িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩০৩

িিিিািী

১১৯৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ  না স য়া,  সপং-আবু্দল 

িালরক, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০

িিিিািী

১২০০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ নিীদুর রহ ান, সপং-

আবু্দল িালিনিাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

১৬৯

িিিিািী

১২০১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ আজ ,  সপং-নিীদুর 

রহম্ন, িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.৪ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০২

িিিিািী

১২০২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ িাদ া, সপং-আহম্মদ 

মহালিন,িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৬ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২১৩

িিিিািী

১২০৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -আজ , সপং- ৃি ম াস্তফা, 

িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৮ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫

িিিিািী
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১২০৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ কা াল, সপং- ৃিলিানা 

স য়া, িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৮ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২০৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ কসির আহম্মদ, সপং-

মজিল মহালিন, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৪ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০

িিিিািী

১২০৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ পনু স য়া, সপং-উসজর 

আরী,  িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০

িিিিািী

১২০৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ  াহািুি খান,  সপং-

এিহাক আলী,  িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৮৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০১

িিিিািী

১২০৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ আক্কাি আলী,  সপং-

এিহাক আলী িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০১

িিিিািী

১২০৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ হারুন িওদাগর,  সপং-

আলী মহালিন, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০১

িিিিািী

১২১০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না - ুনাফ, সপং-আলী 

মহালিন,িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০১

িিিিািী

১২১১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ আিুল কাল ,সপং-আরী 

মহালিন, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২৮৫. জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০

িিিিািী

১২১২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ আফিার, সপং-আলী 

মহালিন, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২২২

িিিিািী
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দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১২১৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃজসি , সপং- কিুদুর 

রহ ান, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৮৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০১

িিিিািী

১২১৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ   িাজ িওদাগর, সপং-

জালাল আহম্মদ, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০১

িিিিািী

১২১৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ আলনায়ারা মিগ , সপং-

টুলকা িািু, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.৮ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০১

িিিিািী

১২১৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ মহালিন, সপং-টুলকা 

িািু, িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০১৩

িিিিািী

১২১৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ আলাউদ্দীন, সপং-

 সিউর রহ ান, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০১

িিিিািী

১২১৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ এলাহী িক্স,  সপং-

 সিউর রহ ান, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৮ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

২০১

িিিিািী

১২১৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না - াসনক িওদাগর,  সপং-

 সিউর রহম্ন,িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২২০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ রস দ আহম্মদ,  সপং-

মফারক ম ম্বার, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২২১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ স রাজ, সপং-জালাল 

আহম্মদ,  িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩১৫

িিিিািী
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১২২২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ  াসনক(িদাইয়া), সপং-

মিাগদাদী ফসকর, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩১৬

িিিিািী

১২২৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -সদদারুল ইিলা , সপং-

িুলিান আহম্মদ, িাং-

ম াভনছসি, িুয়াসিল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

৩.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩১৭

িিিিািী

১২২৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ কুলিু া মিগ ,  সপং-

আিুল কালা , িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৮ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩১৮

িিিিািী

১২২৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ িসদ আল , সপং-আিুল 

কালা ,  িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.৮ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩১৯

িিিিািী

১২২৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ জহুর স য়া, সপং-

ইি াইল, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.২ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩২০

িিিিািী

১২২৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ উচা অং  ার া, সপং-

িুই হালাও প্রু, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.০৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩২১

িিিিািী

১২২৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ অং রুই  ার া, সপং-

 ংছা, িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

৪.২ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩২২

িিিিািী

১২২৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ সচং মলাকা  ার া,  সপং-

 ইউ  ার া, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.৮ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩২৩

িিিিািী

১২৩০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ মলায়াহং হল প্রু,  সপং-

সললনািাং  ার া, িাং-

ম াভনছসি, িুয়াসিল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

৩.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩২৪

িিিিািী
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জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১২৩১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ উ া  ার া, সপং- ংছা 

 ার া, িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩২৫

িিিিািী

১২৩২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ উচাইরুই  ার া, সপং-

িংললা  ার া, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩২৬

িিিিািী

১২৩৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ আিুল হাল  , সপং-

মহক ি আলী, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৮ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩২৭

িিিিািী

১২৩৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -আবু্দল ম ানাফ, সপং-

সচসন না, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.১ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩২৮

িিিিািী

১২৩৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ নুরুল হক, সপং-

সচসন না, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.১ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩২৯

িিিিািী

১২৩৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ইউনুি ফসকর, সপং-

আস নুর রহ ান, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৮ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৩০

িিিিািী

১২৩৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ আলী আকির, সপং-

আিদুি মিািান, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৮ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৩১

িিিিািী

১২৩৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ িািুল,  সপং-আিদুি 

মিািহান, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৮ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৩২

িিিিািী

১২৩৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ি ছুল আল ,  সপং-

আিদুি মিািহান, িাং-

ম াভনছসি, িুয়াসিল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৩৩

িিিিািী
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১২৪০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ আিদুল রহ ান,  সপং-

ওিায়দুল হক, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৩৪

িিিিািী

১২৪১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃআিুল কাল  ,  সপং-

িজল আহম্মদ, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.৩৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৩৫

িিিিািী

১২৪২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ নুরুল আল , সপং-

ফসকর আহম্মদ, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.২৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৩৬

িিিিািী

১২৪৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ আিদুল  াললক,  সপং-

আিদুল আলী, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৩৭

িিিিািী

১২৪৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ইউিুফ,  সপং-আিদুল 

আলী িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

৪ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৩৮

িিিিািী

১২৪৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ম াোঃ আলা উদ্দীন, সপং-

 ুকিুদলর রহ ান, ম াভনছসি,  

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৩৯

িিিিািী

১২৪৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ওি ান, সপং- ুকিুদুর 

রহ ান, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৬ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৪০

িিিিািী

১২৪৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ম াোঃ উসিি, সপং-

মভালঅ স য়া,  িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৪১

িিিিািী

১২৪৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ আল , সপং-আিুল 

কাল  ,  িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩. জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৪২

িিিিািী
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১২৪৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ রসহ  িাদ া, সপং-

মিকান্দর, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

১.৪৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৪৩

িিিিািী

১২৫০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ মকারিান আলী, সপং-

মকালা স য়া,  িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৪৪

িিিিািী

১২৫১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ  না খান,  সপং-কয়লা 

িুইজযা, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৬ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৪৫

িিিিািী

১২৫২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ি ছুল আল ,  সপং-

আিদুি মিািহান, িাং-

ম াভনছসি, িুয়াসিল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৪৬

িিিিািী

১২৫৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ  হর  আলী খান,  সপং-

িাছা স য়া, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.১৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৪৭

িিিিািী

১২৫৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ িল্ল্া স য়া, সপং-ছালির 

আহম্মদ িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.১৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৪৮

িিিিািী

১২৫৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ হারুন স য়া, সপং-কুলু 

স য়া, িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

৩.১৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৪৯

িিিিািী

১২৫৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ছালরহ আহম্মদ 

স কদার,  সপং-কুলু স য়া, িাং-

ম াভনছসি, িুয়াসিল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

৩.২ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫০

িিিিািী

১২৫৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ  াসনক, সপং-কুলু স য়া, 

িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

৩.০৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫১

িিিিািী
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দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১২৫৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ইউিুফ, সপং-আিুল 

মহালিন, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫২

িিিিািী

১২৫৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ফসরদ িওদাগর, সপং-

িুখী স য়া, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫৩

িিিিািী

১২৬০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ িাহাি উদ্দীন, সপং-ম াোঃ 

জা াল উদ্দীন, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩. জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫৪

িিিিািী

১২৬১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ আিু িালহর, সপং-

ম ৌলানা, আহম্মদ ছফা, িাং-

ম াভনছসি, িুয়াসিল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.২৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫৫

িিিিািী

১২৬২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ম ৌলানা রুহুল আস ন, 

সপং-ম ৌলানা আহম্মদ ছফা, িাং-

ম াভনছসি, িুয়াসিল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫৬

িিিিািী

১২৬৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ মখারল দ আল ,  সপং-

ম ৌলানা আহম্মদ ছফা, িাং-

ম াভনছসি, িুয়াসিল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

৩.৩ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫৭

িিিিািী

১২৬৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ মকারিান আলী,  সপং-

িুলা স য়া,  িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৪ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫৮

িিিিািী

১২৬৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ হাল  , সপং-িুলা স য়া, 

িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৫৯

িিিিািী

১২৬৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ইউিুফ, সপং-জালাল 

আহম্মদ, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৬০

িিিিািী
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দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১২৬৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ জস র উদ্দীন, সপং-

মপনচু স য়া, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.২৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৬১

িিিিািী

১২৬৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ  াহআল , সপং- ৃি 

আিদুল জসলল, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.০৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৬২

িিিিািী

১২৬৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -িুজন, সপং- ৃি ি ীরণ, িাং-

ম াভনছসি, িুয়াসিল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.২৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৬৩

িিিিািী

১২৭০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ  নলিাষ দা , সপং-

িসির দা , িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৬৪

িিিিািী

১২৭১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ইি াইল,  সপং- ৃি 

মগালা  রহ ান, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.২৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৬৫

িিিিািী

১২৭২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ ম াোঃ ইসিি, সপং-নুর 

আহম্মদ, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩৬৬

িিিিািী

১২৭৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -আসছয়া মিগ , সপং-ম াোঃ 

 সিন, িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৪ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৭৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ রসিউল ইিলা , সপং-

 ৃি  সফজুর রহ ান, িাং-

ম াভনছসি, িুয়াসিল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

৩.২৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৭৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না - আিু চিয়ি, সপং- ৃি 

জাসকর মহালিন, িাং-পসি  

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৪ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩১৪

িিিিািী
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জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১২৭৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ  া ুন, সপং-রসিউল 

ইিলা , িাং-পসি  িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.২৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৭৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী মোিিছক্তি না -ম াোঃ আিুল মহালিন, সপং-

 ৃি  হর  আলী িাং-পসি  

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.০৫ জঙ্গল 

ম াভনছসি

আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৭৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ আস র আলী, সপং-

িুলিান আহম্মদ, িাং-মে পুর, 

সখরা , ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.১৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৭৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না - াওোঃ আিদুল খালয়র, সপং-

ম াখললছুর রহ ান, িাং-মে পুর, 

সখরা , ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.১৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৮০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ জাহাঙ্গীর,সপং-জালাল 

আহাম্মদ, িাং-মে পুর, সখরা , 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.৮ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৮১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -মিসল , সপং-আবু্দল আসজজ, 

িাং-মে পুর, সখরা , ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৩ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৮২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -আস ন, সপং- সফজুর রহ ান, 

িাং-মে পুর, সখরা , ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

১.৮ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৮৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -জয়িুন নাহার,  স্বা ী-িািুল, 

িাং-মে পুর, সখরা , ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৮৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ফালি া, স্বা ী-ইউিুফ, িাং-

মে পুর, সখরা , ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৪৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৮৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -খাইরুল ি র, সপং-রুহুল 

আস ন, িাং-মে পুর, সখরা , 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৭ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী
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িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১২৮৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ  াহ আল , সপং-

আিদুল ম ািাললি, িাং-মে পুর, 

সখরা , ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৮৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ি ছু, সপং-আিদুি 

িা াদ,িাং-মে পুর, সখরা , 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৩ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৮৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -নুর আল , সপং- ৃি ফলয়জ 

আহম্মদ, িাং-মে পুর, সখরা , 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৩ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৮৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -মগালাফুর রহ ান,  সপং- ৃি 

আিদুল আসজজ, িাং-মে পুর, 

সখরা , ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.২ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৯০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ নুর আল  (েকা -

স য়া), সপং-আিদুর িা াদ, িাং-

মে পুর, সখরা , ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৯১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -জাফর, সপং- ৃি ইসিি, িাং-

মে পুর, সখরা , ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৪ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৯২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -পারলভজ,  সপং-নুর 

ম াহাম্মদ, িাং-মে পুর, সখরা , 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.২৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৯৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -খসললুর রহ ান, সপং-আিদুর 

িাত্তার, িাং-মে পুর, সখরা , 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৬ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৯৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -মিল্ল্াল, সপং-নুর 

ম াহাম্মদ,িাং-মে পুর, সখরা , 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৯৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ  াহ আল ,  সপং-

হারুন, িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৪৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১২৯৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -মহলাল, সপং-নুর ম াহাম্মদ, 

িাং-মে পুর, সখরা , ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৩ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৯৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ   ছু স য়া, সপং-িাদ া 

স য়া,িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.১৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৯৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -আিদুল িালিন, সপং- ৃি 

আনছারুল হক, িাং-মে পুর, 

সখরা , ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

১.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১২৯৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না - াসনক, সপং-জালাল আহম্মদ, 

িাং-মে পুর, সখরা , ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.২ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩০০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ মহালিন, সপং-আিুল 

খালয়র, িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.২ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩০১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াস্ফা, সপং-আসল আকির, 

িাং-মে পুর, সখরা , ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩০২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -মরলজায়ান,সপং- ৃি আিদুল 

 াললক,  িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩০৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ ম াোঃ নাসজ  মহালিন, 

সপং-মিাফাজ্জল আহম্মদ, িাং-

মে পুর, সখরা , ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩০৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ  ঈন উসদ্দন, সপং-

মিাফাজ্জল আহম্মদ, িাং-

মে পুর, সখরা , ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৩০৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ  ুছা, সপং-আ রাফ, 

িাং-মে পুর, সখরা , ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩০৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ হান্নান, সপং- ৃি আিদুর 

িালা , িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩০৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ ম াোঃ ওি ান, সপং-

আইউি আলী িাং-মে পুর, 

সখরা , ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৮ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩০৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না - সনর আহলম্মদ, সপং- ৃি 

মিানা স য়া, িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩০৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -গুন্ন  না, সপং- ৃি মিানা 

স য়া, িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

৩.৮ মে পুর আরএস 

৩১৪

িিিিািী

১৩১০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -মিালহল, সপং-আিদু স য়া, 

িাং-মে পুর, সখরা , ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.৬ মে পুর আরএস 

৩১৪

িিিিািী

১৩১১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ছসকনা, সপং- ৃি ম াখললছুর 

রহ ান, িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৮ মে পুর আরএস 

৩১৪

িিিিািী

১৩১২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -আিদুল  ন্নান, সপং- ৃি 

আিদুল িালা  িাং-মে পুর, 

সখরা , ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৮ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩১৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -আলাউদ্দীন, সপং-আিদুল 

 াললক, িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৩১৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -জহুরুল ইিলা , সপং- ৃি 

এজাহারুল হক,  িাং-মে পুর, 

সখরা , ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩১৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ  লয়ন উদ্দীন, সপং-

আলফািুল, িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩১৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -মরাকন উদ্দীন, সপং-ইি াইল 

(েকা  মহলাল), িাং-মে পুর, 

সখরা , ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৩.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩১৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -আস র মহালিন, সপং- সফজুর 

রহ ান,িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

৩.৮ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩১৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ জাহাঙ্গীর অল ,  সপং-

ফলয়জ আহম্মদ, িাং-মে পুর, 

সখরা , ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩১৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -আিুল কালা , সপং- ৃি 

মিানা স য়া,  িাং-মে পুর, 

সখরা , ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৭৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩২০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ িািুল, সপং-ফকরুদ্দীন, 

িাং-মে পুর, সখরা , ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.২৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩২১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ নুরুল আল ,  সপং-

চিয়দুল হক, িাং-মে পুর, 

সখরা , ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২. মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩২২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -আস র, সপং-িজল আহম্মদ, 

িাং-মে পুর, সখরা , ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.৮ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৩২৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না - নুরুল আল , সপং-আিদুল 

খাললক, িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩২৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ রসহ , সপং-আল 

িািান,  িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

৩.৪ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩২৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ িাইফুসদ্দন,  সপং-ম াোঃ 

হাসনফ,িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.২৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩২৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম ািাোঃ মর স , স্বা ী-িািুল, 

িাং-মে পুর, সখরা , ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৮ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩২৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ আিু আহাম্মদ,  সপং-

ফলয়জ আহম্মদ,  িাং-মে পুর, 

সখরা , ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৮ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩২৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ জস র উসদ্দন, সপং-

আিদুর জসলল, িাং-মে পুর, 

সখরা , ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩২৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম ািাোঃ মরাজী,  স্বা ী-িাহাি 

স য়া, িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৩০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ িাির,  ািা-আল না, 

িাং-মে পুর, সখরা , ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৩১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ  সজদ, সপং-আিদুল 

হাস দ, িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৮ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৩৩২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ  ুসি স য়া, সপং-

 সফজ,িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৩৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ আস ন, সপং- সফজ, 

িাং-মে পুর, সখরা , ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.২ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৩৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ িসদ আল  সপং-িািুল, 

িাং-মে পুর, সখরা , ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৩৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম ািাোঃ মরালকয়া, স্বা ী-

হারুন, িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৩৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম ািাোঃ হাসিনা, স্বা ী-

জা াল, িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.২ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৩৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ আিদুল্ল্া, সপং-জা ান, 

িাং-মে পুর, সখরা , ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৮ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৩৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম ািাোঃ রস দা, সপং-আলী 

আহম্মদ,িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৩৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম ািাোঃ নুরুনী, স্বা ী-

মফারকান, িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৪০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ  াহজাহান, সপং-নুরুল 

আল , িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৪১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম ািাোঃ রসহ া,  স্বা ী-

মিসল ,িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৩৪২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম ািাোঃ মহািলন আরা, স্বা ী-

আবু্দল্ল্াহ, িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.২৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৪৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ ম াস্তফা, সপং-আলী 

আকির, িাং-মে পুর, সখরা , 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.৮ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৪৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম ািাোঃ মজিস ন, স্বা ী-

হাসনফ, সপং-হাসনফ, িাং-

ম াভনছসি, িুয়াসিল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.২৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৪৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ এর াদ, সপং-

ফকরউদ্দীন, িাং-ম াভনছসি, 

িুয়াসিল, ভূজপুর, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৪৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ  নচুর, সপং-িাহাি 

উদ্দীন, িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৯ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৪৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ ম ারল দ,  সপং-আল , 

 িাং-ম াভনছসি, িুয়াসিল, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.৮ মে পুর আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৪৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ আিুল কালি ,  সপং-

আলী আহাম্মদ, িাং-পসি  

সখরা , সখরা , ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.২ পসি  সখরা আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৪৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ নুরুল আল , সপং-

 ফজুল আহম্মদ, িাং-

ম াভনছসি, িুয়াসিল, ভূজপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.৮ পসি  সখরা আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৫০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ কালি , সপং- ফজুল 

আহম্মদ, িাং-পসি  সখরা , 

সখরা , ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.৮ পসি  সখরা আরএি 

৩১৪

িিিিািী
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৩৫১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ কালি , সপং-আিদুর 

রাজ্জাক,  িাং-পসি  সখরা , 

সখরা , ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ পসি  সখরা আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৫২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ হারুন,  সপং- আিদুর 

রাজ্জাক, িাং-পসি  সখরা , 

সখরা , ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ পসি  সখরা আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৫৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ নুরু,  ািা-আলনায়ারা,  

িাং-পসি  সখরা , সখরা , 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ পসি  সখরা আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৫৪ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম ািাোঃ মহািলন আরা,  সপং-

 া ছু, িাং-পসি  সখরা , সখরা , 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.২৫ পসি  সখরা আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৫৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ আিদুল  সজদ, সপং-

গুরা স য়া, িাং-পসি  সখরা , 

সখরা , ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১.২৫ পসি  সখরা আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৫৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ সদল আহম্মদ, সপং-

আলনায়ার,  িাং-পসি  সখরা , 

সখরা , ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.২৫ পসি  সখরা আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৫৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ  াহািু, সপং- আিদুল 

আসজজ, িাং-পসি  সখরা , 

সখরা , ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ পসি  সখরা আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৫৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ ম াোঃ আনু িওদাগর,  

সপং-নুর স য়া,  িাং-পসি  

সখরা , সখরা ,, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২.৫ পসি  সখরা আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৫৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ  াহআল ,  সপং-মনছার 

আহম্মদ, িাং-পসি  সখরা , 

সখরা , ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৫ পসি  সখরা আরএি 

৩১৪

িিিিািী
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৩৬০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ নুরুন নিী (রও ন),  

সপং- ৃি সরয়াজুল স য়া,  িাং-

পসি  সখরা , সখরা , ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

২. গা ারীরীি আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৬১ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ জসি  ডাক্তার,  সপং-

িুলিান আহম্মদ, িাং-পসি  

সখরা , সখরা , ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.২৫ গা ারীরীি আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৬২ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ  সফ (েকা  ট ট  সফ) 

সপং- ৃি নুরু (েকা - মটংরা নুরু) 

িাং-ঢালাকাটা, নানুপুর, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১৫. গা ারীরীি আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৬৩ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -আিুল মহালিন,সপং- ৃি 

আসজ  উদ্দীন, িাং-গা ারী িলা, 

নানুপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

২.৮ গা ারীরীি আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৬৫ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -আিু জালহর  ািুদ, সপং- ৃি 

আিদুল ওহাি, িাং- াইজভান্ডারী, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১০. পসি  সখরা আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৬৬ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ  া ী   ুসি, সপং-

আস নুল ইিলা , িাং-আ িলী, 

নানুপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

১০. গা ারীিলা আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৬৭ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ আইয়ুি, সপং-হাসিি,  

িাং-মগাপারঘাটা,  গকাটা, 

ভূজপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

৩.৫ গা ারীিলা আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৬৮ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ আস র মহালিন,  সপং-

 ৃি ইিহাক,  িাং-ঢালকাটা, 

নানুপুর, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

৪.৫ পসি  সখরা আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৬৯ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ মদৌলি মহালিন, সপং-

 ৃি ইয়াকুি আলী স িী, িাং-

উত্তর ধ গপুর,  ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

৪.৫ গা ারীিলা আরএি 

৩১৪

িিিিািী
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৩৭০ চট্টগ্রাম ফটিকছক্তি হাটহাজারী সতযা না -ম াোঃ আইউি, সপং- ৃি গুরা 

স য়া িাং- গকাটা, ফটিকছসি, 

চট্টগ্রা ।

৪. জঙ্গল সখরা আরএি 

৩১৪

িিিিািী

১৩৭১ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -সিসি মখালদজা, স্বা ী- ৃি 

 াহজাহান,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৭২ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - মরসজয়া মিগ  ,স্বা ী -ম াোঃ 

 াহ আল ,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.২ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৭৩ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - সরসজয়া আক্তার ,স্বা ী -  ৃি 

 ইয়াসছন,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৩ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৭৪ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - আ ুর আলী ,সপিা-  ৃি  

মকারিান আলী,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৮ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৭৫ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - হারুনুর রস দ , সপিা- -  ৃি 

 িুলিান,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৭৬ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ িসদ আল  , সপিা- 

ম াোঃ নয়ন,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৪ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৭৭ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা.সলসল মিগ  ,স্বা ী - 

ম াোঃ আিুল কাল  ,  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৮ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৭৮ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - মহলাল উসদ্দন, , সপিা- 

ম াোঃ   িাজ,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৩৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৩৭৯ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা. াহনারা ,স্বা ী - 

ম াোঃ আিু িালহর,  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৮০ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ  সহদুল্ল্াহ সপিা- ম াোঃ 

 সফউল আল ,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৮ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৮১ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ এর াদুল হক, সপিা- 

ম াোঃ  সফউল আল  ,িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৮ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৮২ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ  সহদুল্ল্াহ, সপিা- ম াোঃ 

 সফউল আল  ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৬ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৮৩ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ আিুল িির, সপিা- 

ম াোঃ ম াস্তাসফজুর রহ ান ,িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৮৪ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ আিু িালহর, সপিা- 

ম াোঃ আবু্দল িালিন ,িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৯ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৮৫ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ  াহ আল , সপিা-  ৃি 

আিদুল হক ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৮ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৮৬ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ রসফক,সপিা- সজিু ুল 

হক িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৯ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৮৭ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ ইি াইল ,সপ- আবু্দর 

হাদী ,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৭ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৩৮৮ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - আস র মহালিন ,সপিা-

আনিারুল হক , িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৮৯ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ ফসরদ , সপিা-  য়দুল 

হক,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৯০ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ িাজউসদ্দন , সপিা- 

মগালাফুর রহ ান,  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৯১ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - জালাল আহম্মদ,সপিা- ৃি 

ম ারল দ িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৯ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৯২ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ আ.িালিন, সপিা- 

 সজিুল হক,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.২ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৯৩ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - আিদুল হাদী,সপিা- ৃি 

ম ারল দ িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৯৪ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ ইি াইল  , সপিা- 

নসজর আহম্মদ,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.১ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৯৫ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ ইউনুচ  িওদাগর, সপিা-

  জনু  াসঝ ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৯৬ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ আিদুল  ান্নান, সপিা- 

ম াোঃ ম াকলিদ ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.২ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী
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িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৩৯৭ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম ািা. মরাসজয়া মিগ  ,স্বা ী 

- আিুর খালয়র,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৪ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৯৮ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম ািা. মরসজয়া মিগ  ,স্বা ী -

 ম াোঃ  াহ আল ,  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৩৯৯ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ রসফক, সপিা- 

মগালাফুর রহ ান,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪০০ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - আল না মিগ , স্বা ী - 

আলনায়ার মহালিন, িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৪ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪০১ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ হাসনফ, সপিা- 

মগালাফুর রহ ান,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪০২ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ  াসনক ,সপিা-নসজর 

আহম্মদ , িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪০৩ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ  সফজুর রহ ান  , 

সপিা-  ৃি আরিান আসল,  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪০৪ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ জাহাসঙ্গর আল  , 

সপিা-  ৃি আিদুল আহাদ,  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪০৫ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা.আসছয়া মিগ ,স্বা ী-

 ৃি আসজজুর রহ ান, িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৪০৬ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা.মরসজয়া খািুন,স্বা ী-

 াহ আল , িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪০৭ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - সিরাজুল হক,সপিা- ৃি 

মখারল দ আল , িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৮ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪০৮ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ আিদুল  সজদ  , সপিা-

 ইসিছ,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪০৯ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ জালন আল , সপিা- 

আফাজ উল্ল্াহ ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪১০ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ ম াস্তাসফজুর রহ ান, 

সপিা-  ৃি  সজিুল হক ,িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৪ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪১১ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -আিদুল হাই ,সপিা-আবু্দর 

খাললক,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪১২ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ মিসল , সপিা - ৃি  

ম ৌ. সফজুর রহ ান  িাং-

হাজীরসখল, িুয়াসিল, 

ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৪ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪১৩ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ  াসনক, সপিা- আবু্দল 

হাই ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪১৪ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ জা লিদ  সপিা- 

আবু্দল হাই ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৩ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪১৫ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ জা লিদ, সপিা- 

নয়ন,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৪ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী
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সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৪১৬ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ  ান্নান ,সপিা-নয়ন , 

িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪১৭ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা. আলনায়ারা মিগ   , 

স্বা ী-  ৃি  াহ আল ,  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৮ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪১৮ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ কাওিার , সপিা-  ৃি 

ম াফািলির,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪১৯ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ িাললহ আহাম্মদ,সপিা-

 ৃি আিুল কালা , িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৮ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪২০ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ িাহাি উসদ্দন, সপিা-

 ৃি ইব্রাসহ ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪২১ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ  াফুজ,সপিা- ৃি 

রসিউল মহালিন, িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪২২ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ আলী আজ   , সপিা- 

 ৃি আিু িুসফয়ান,  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৪৫ হাসজরখীল, আরএি 

119

িিিিািী

১৪২৩ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ কা াল উসদ্দন, সপিা- 

 ৃি িারা স য়া ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২. হাসজরখীল, আরএি 

382

িিিিািী

১৪২৪ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ জসি , সপিা-  ৃি ফুল 

স য়া ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮ হাসজরখীল, আরএি 

675

িিিিািী
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৪২৫ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ আিাদুল হক ,সপিা-

 ৃি ম ারল দ স য়া,  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.২ হাসজরখীল, আরএি 

675

িিিিািী

১৪২৬ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ আয়ুি আলী, সপিা - ৃি 

 অসল আহম্মদ  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৪.০৫ হাসজরখীল, আরএি 

675

িিিিািী

১৪২৭ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -িজল আহম্মদ, সপিা-  ৃি 

ই া   রীফ ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫৫ হাসজরখীল, আরএি 

675

িিিিািী

১৪২৮ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -কা াল আহম্মদ,  সপিা-  ৃি 

আনিারুল হক ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.৫ হাসজরখীল, আরএি 

675

িিিিািী

১৪২৯ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -মজািনা আক্তার, স্বা ী -

জয়নাল আলিসদন,,িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

675

িিিিািী

১৪৩০ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ মখাকন ,সপিা- ৃি 

িা িুল হক, িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৫৫ হাসজরখীল, আরএি 

675

িিিিািী

১৪৩১ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ জিী ,সপিাোঃ-  ৃি  

আিুল কালা   িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.১ হাসজরখীল, আরএি 

675

িিিিািী

১৪৩২ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ নূরু মহালিন, সপিা- 

নসজর আহম্মদ,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮ হাসজরখীল, আরএি 

675

িিিিািী

১৪৩৩ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ ইসলয়াি, সপিা-

ইব্রাসহ , িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.১ হাসজরখীল, আরএি 

675

িিিিািী
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৪৩৪ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ ইিাহাক, সপিা- ৃি -

 রিি আলী,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮ হাসজরখীল, আরএি 

675

িিিিািী

১৪৩৫ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ নজরুল ইিলা ,সপিা-

 ৃি মদৌলি মহালিন, িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৫.৮ হাসজরখীল, আরএি 

675

িিিিািী

১৪৩৬ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ জয়নাল  , সপিা-  

ম াোঃ নজরুল ইিলা ,  িাং 

হাজীরসখল,  ু ুচয়াসিল, 

ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৪.৮ হাসজরখীল, আরএি 

318

িিিিািী

১৪৩৭ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ মিসল , সপিা- ম াোঃ 

হারুনুর রস দ ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৩ হাসজরখীল, আরএি 

318

িিিিািী

১৪৩৮ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ জয়নাল  , সপিা- 

আিদুল  াললক ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.২ হাসজরখীল, আরএি 

318

িিিিািী

১৪৩৯ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ জসহর ,সপিা-নূর 

মহালিন,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৩৫ হাসজরখীল, আরএি 

318

িিিিািী

১৪৪০ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ রসিউল আল , সপিা -

 ৃি  হাসিিুল্ল্া,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.২৫ হাসজরখীল, আরএি 

318

িিিিািী

১৪৪১ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ িসদউল আল , সপিা- 

 ৃি আিদুল স য়া ,িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

2.20 হাসজরখীল, আরএি 

315

িিিিািী

১৪৪২ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ নূরুল ইিলা ,  সপিা- 

 ৃি মলদু স য়া ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.65 হাসজরখীল, আরএি 

315

িিিিািী
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িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৪৪৩ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ  ফ্সউল আল ,সপিা-

 ৃি আরিান আলী,িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

2.50 হাসজরখীল, আরএি 

315

িিিিািী

১৪৪৪ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ আকির আলী ,সপিা-

 ৃি িুলিান আহম্মদ, িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.60 হাসজরখীল, আরএি 

315

িিিিািী

১৪৪৫ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ ম্ঈন উসদ্দন,সপিাোঃ- 

 ৃি  আবু্দল  ান্নান,  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৪ হাসজরখীল, আরএি 

315

িিিিািী

১৪৪৬ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ আজ , সপিা-  ৃি  

ইি াইল  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

2.30 হাসজরখীল, আরএি 

315

িিিিািী

১৪৪৭ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ আিুল িির, সপিা- ৃি 

নুরুল ইিলা , িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.45 হাসজরখীল, আরএি 

406

িিিিািী

১৪৪৮ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ স জানুর রহ ান, সপিা-

িখিীয়ার,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.40 হাসজরখীল, আরএি 

406

িিিিািী

১৪৪৯ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ হান্নান,সপিা- ৃি 

হালফজ আহলম্মদ, িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৪ হাসজরখীল, আরএি 

406

িিিিািী

১৪৫০ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ  া ুন  , সপিা-  নূরুল 

আল ,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮ হাসজরখীল, আরএি 

406

িিিিািী

১৪৫১ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ িসদ আল , সপিা- ম াোঃ 

হারুনুর রস দ ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.২৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৪৫২ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ  াসনক  , সপিা- 

মিলালয়ি আহালম্মদ ,িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.১৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৫৩ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ িািুল ,সপিা-আিদুল 

 সজদ,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৫৪ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ কালা , সপিা - ৃি  

নসজর আহম্মদা,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৫৫ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ  া ুন, সপিা-  ৃি 

আিদুল  সজদ ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৮ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৫৬ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ আিদুল ম ািাললি,  

সপিা-  াহরুসদ্দন ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৫৭ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ রাল দ,সপিা- ৃি 

মজিল হক,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৩ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৫৮ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ নূর  াওলা ,সপিা- ৃি 

িসফউল্ল্া, িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.২৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৫৯ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ  নু স য়া ,সপিাোঃ-  ৃি  

নূর মহালিন,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.১ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৬০ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা.মিিী আক্তার,স্বা ী-

ম াোঃ ইউিুপ  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৪৬১ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ  াহজাহান, সপিা-নুর 

আল , িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.২৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৬২ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা. লাকী আক্তার,স্বা ী-

ম াোঃ মিল্ল্াল,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.০৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৬৩ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা. রসহ া খািুন,স্বা ী-

ম াোঃ জাহাঙ্গীর, িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.২৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৬৪ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ আিু িালহর, সপিা- 

 ৃি  আসজজুল হক ,িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.২৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৬৫ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ  াসনক  , সপিা-  ৃি 

আফজল ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৬৬ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ আিুল কালা  আজাদ 

, সপিা-  ৃি িুরিান আহম্মদ 

,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৬৭ চট্টগ্রাম হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ নূরু িাফা ,সপিা-

ফলয়জ উল্ল্াহ  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.০৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৬৮ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি  -ম াোঃ ফয়জুল্ল্া, সপিা - ৃি  

মজয়ািুল হক,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.০৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৬৯ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -মহািলন আরা মিগ ,স্বা ী-

আিু  ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৪৭০ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম ািা.হাসল া খািুন,স্বা ী-

নুরুল ইিলা ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৭১ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম ািা. মহািলন আরা,স্বা ী- 

আিুল কালা ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৭২ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ আিুল িির  ,সপিাোঃ- 

ম াোঃ ফয়জুল্ল্া,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৭৩ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ ইি ইল  ,সপিাোঃ-  ৃি 

ম াস্তফা,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.২৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৭৪ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম ািা.পারসভন,স্বা ী-ম াোঃ 

ম ারল দ, িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.০৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৭৫ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম ািা.নারগীছ মিগ  ,স্বা ী 

ম াোঃ মখারল দ আল ,িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.১৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৭৬ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা. পারভীন,স্বা ী- ৃি 

সিরাজ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৭৭ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা. পারভীন মিগ ,স্বা ী-

ম াোঃ নূরূল হুদা,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.১৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৭৮ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা. নুরুনাহার,স্বা ী-ম াোঃ 

জা াল উসদ্দন,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.২ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৪৭৯ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ আাবু্দল িালিন , সপিা-

  ৃি  মিকান্দর ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৩ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৮০ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা. ফুলজাহান 

মিগ ,স্বা ী-ম াোঃ নূরূল 

ইিলা ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.০৩ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৮১ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ  ুসি স য়া ,সপিা- ৃি 

মদালাস য়া  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮৫ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৮২ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ নুরুল ইিলা  সপিা -

 ৃি  ছাদু স য়া,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৭ হাসজরখীল, আরএি 

236

িিিিািী

১৪৮৩ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ ইব্রাসহ  ,সপিা-

ম ৌ.আিাদুল হক ,িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

382

িিিিািী

১৪৮৪ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ জা াল ,সপিা-আিদুল 

.মিািাহান ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৩ হাসজরখীল, আরএি 

209

িিিিািী

১৪৮৫ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ  াহািুল আল  ,সপিা-

 ৃি নূর আহম্মদ ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৩ হাসজরখীল, আরএি 

209

িিিিািী

১৪৮৬ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ শ্হা আল   ,সপিাোঃ 

 ৃি আিুল মহালিন,  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.২ হাসজরখীল, আরএি 

209

িিিিািী

১৪৮৭ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ আলনায়ার মহালিন  

,সপিাোঃ- ফকরুল ইিলা ,  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৫ হাসজরখীল, আরএি 

209

িিিিািী
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৪৮৮ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ িুজন  ,সপিাোঃ- 

  িাজ,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৪ হাসজরখীল, আরএি 

115

িিিিািী

১৪৮৯ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ আকির আহলম্মদ 

,সপিাোঃ- এজহাার স য়া,  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

115

িিিিািী

১৪৯০ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ আজ   ,সপিাোঃ- 

 সফজ আহম্মদ,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.৫ হাসজরখীল, আরএি 

115

িিিিািী

১৪৯১ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ  হর  আলী  ,সপিাোঃ- 

 ৃি  নুরুল ইিলা ,  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

115

িিিিািী

১৪৯২ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ আলী আকির  ,সপিাোঃ-

 আলিাফ মহালিন,  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

399

িিিিািী

১৪৯৩ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা. মরালকয়্  া 

মিগ ,স্বা ী-ম াোঃ কসর ,িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৪৫ হাসজরখীল, আরএি 

399

িিিিািী

১৪৯৪ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ মিসল  ,সপিাোঃ- নুরুল 

ইিলা ,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৩ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী

১৪৯৫ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা. ম লী  মিগ ,স্বা ী-

ম াোঃ শুকু্কর স য়া,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী

১৪৯৬ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ  াহফুজ, সপিা - নুরুল 

ইিলা ,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.১৫ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৪৯৭ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ িািুল ,সপিা-নাসজর 

আহম্মদ ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী

১৪৯৮ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ মদলুয়ার মহালিন ,সপিা-

 ৃি এ দাি মহালিন , িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.১ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী

১৪৯৯ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ মিারহান উসদ্দন ,সপিা-

মলাক ান মহালিন ,িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.২৫ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী

১৫০০ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ  ািুদ  ,সপিাোঃ ম াোঃ 

 াহীন উসদ্দন,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

১.৩৫ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী

১৫০১ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ জসহর  ,সপিাোঃ-  ৃি 

মলাক ান মহালিন,  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৩৫ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী

১৫০২ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ  াহজাহান  ,সপিাোঃ- 

 ৃি মলাক ান মহালিন  িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী

১৫০৩ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ রসফক ,সপিাোঃ -

মলাক ান মহালিন ,িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৩৫ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী

১৫০৪ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ আিু িালহর  ,সপিাোঃ- 

 ৃি  মলাক ান মহালিন  ,িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৮ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী

১৫০৫ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা. মহািলন আরা  

মিগ ,স্বা ী-ম াোঃ আিু িালহর  ,  

িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৪ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৫০৬ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা.  া িুরনাহার ,স্বা ী-

আিদুল কুদু্দি,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.২৫ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী

১৫০৭ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা. পাসখ  মিগ ,স্বা ী-

ম াোঃ কা াল আহম্মদ,িাং-

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৫ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী

১৫০৮ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা. নূরজাহান,স্বা ী-ম াোঃ 

ম ািারক মহালিন,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.৩ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী

১৫০৯ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ িালহদুল হক  ,সপিাোঃ- 

ম াোঃ হাসিিুল্ল্া  ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

২.৩ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী

১৫১০ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - নূর ম াহাম্মদ, সপিা -  ৃি 

দুলাল স য়া,  িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.৪ হাসজরখীল, আরএি 

380

িিিিািী

১৫১১ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াোঃ আিুল মহালিন ,সপিা-

হাজী আিুর স য়া ,িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.৮ হাসজরখীল, আরএি 

418

িিিিািী

১৫১২ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না -ম াহাম্মদ মহালিন ,সপিা- ৃি 

আিদুল িারী , িাং-হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.৫ হাসজরখীল, আরএি 

625

িিিিািী

১৫১৩ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ নূর আল   ,সপিাোঃ- 

 ৃি  ম াোঃ মহালিন  ,িাং-

এনালয়িপুর, হাটহাজারী,চট্টগ্রা  ।

৩.৫ হাসজরখীল, আরএি 

642

িিিিািী

১৫১৪ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম ািা.িাললহা 

মিগ (িুস ),স্বা ী-নূরুল ইিলা , 

িাং- উত্তর পাহারিলী, 

হাটহাজারী,চট্টগ্রা  ।

৩.৬ হাসজরখীল, আরএি 

642

িিিিািী
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৫১৫ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ আিুল  নিুর  ,সপিাোঃ- 

 ৃি  আহম্মদ িওদাগর  ,িাং-

পোঃএনালয়িপুর, 

হাটহাজারী,চট্টগ্রা  ।

৩.৫ হাসজরখীল, আরএি 

২১৬৮

িিিিািী

১৫১৬ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ নূরুল আজ   ,সপিাোঃ- 

হাজী িা িু স য়া  ,িাং-

পোঃএনালয়িপুর, 

হাটহাজারী,চট্টগ্রা  ।

2.6 হাসজরখীল, আরএি 

২১৬৮

িিিিািী

১৫১৭ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ এজাহার স য়া( াসনক)  

,সপিাোঃ- হাজী স রাজ স য়া  ,িাং-

পোঃএনালয়িপুর, 

হাটহাজারী,চট্টগ্রা  ।

২.৩ হাসজরখীল, আরএি 

২১৬৮

িিিিািী

১৫১৮ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ  ঞু্জরুল ইিলা   

,সপিাোঃ-  ৃি মহালিন 

ড্রাইভার,িাং-পোঃএনালয়িপুর, 

হাটহাজারী,চট্টগ্রা  ।

৩.৩ হাসজরখীল, আরএি 

২১৬৮

িিিিািী

১৫১৯ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ািু ,সপিা- ৃি 

আহিানউল্ল্াহ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.৫ হাসজরখীল, আরএি 

৬৭৫,৫৬৭

,৫২১,৪০

৬,৬০৫

িিিিািী

১৫২০ হাটহাটহাজারী হাটহাজারী মন্দাক্তকক্তি না - ম াোঃ  াসনক স য়া ,সপিা-

 সদনউল্ল্াহ,িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

৩.৩ হাসজরখীল, আরএি 

৬৭৫,৫৬৭

,৫২১,৪০

৬,৬০৫

িিিিািী

১৫২১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ মিল্ল্াল,সপং- সছসদ্দক 

আহম্মদ, িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1

সহংলগালা

42 1 কাচাঘর 

িিিািরি

১৫২২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল িালিন, সপং-  ৃি আবু্দল 

খাললক, িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
2

সহংলগালা

73 1 কাচাঘর 

িিিািরি
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৫২৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মলাক ান মহালিন,সপং-  ৃি 

আবু্দল িালছক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.05

সহংলগালা

99 1 কাচাঘর 

িিিািরি

১৫২৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ম াস্তফা, সপং- ম াোঃ 

মলাক ান মহালিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.05

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৫২৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল হালি , সপং-  ৃি আিুল 

খালয়র, িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.13

সহংলগালা

1.15 কাচাঘর 

িিিািরি

১৫২৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নজরুল ইিলা ,সপং-  ৃি 

আিুল কাল  , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.1

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৫২৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আলাউসদ্দন,সপং- ম াোঃ 

কা াল, িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.06

সহংলগালা

134 কাচাঘর 

িিিািরি

১৫২৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিকন্দর িাদ া,সপং-  ৃি 

আলী আহাম্মাদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.05

সহংলগালা

159 কাচাঘর 

িিিািরি

১৫২৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জাসকর মহালিন,সপং- ম াোঃ 

মিকন্দর িাদ া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.03

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৩০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিু িালহর,সপং- ম াোঃ 

মিকন্দর িাদ া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.03

সহংলগালা 257

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৩১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিসল ,সপং- ম াোঃ মিকন্দর 

িাদ া, িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.03

সহংলগালা

259

কাচাঘর 

িিিািরি
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৫৩২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আলনায়ার মহালিন,সপং- ম াোঃ 

মিকন্দর িাদ া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.03

সহংলগালা

429

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৩৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ুসনর মহালিন,সপং- ম াোঃ মিকন্দর 

িাদ া, িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.03

সহংলগালা 450

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৩৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিলাল,সপং- ম াোঃ  াহ 

আল , িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.06

সহংলগালা 477

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৩৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ সছসদ্দক,সপং-  ৃি আবু্দল 

হাস দ, িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.06

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৩৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ুসন্ন মিগ ,সপং- ম াোঃ আল গীর, 

িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.04

সহংলগালা 660

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৩৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সফকুল ইিলা ,সপং-  ৃি 

আস নুল হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.18

সহংলগালা 665

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৩৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ এয়াকুি,সপং-  ৃি আিুল 

হাল  , িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.02

সহংলগালা 667

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৩৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিুল হাল  ,সপং- আিুল 

কালা , িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.04

সহংলগালা 683

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৪০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িািুল,সপং- ম াোঃ  সফ, িাং- 

উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.12

সহংলগালা 690

কাচাঘর 

িিিািরি
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৫৪১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা নন্না স য়া,সপং-  ৃি আিুল 

কাল  , িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.05

সহংলগালা 692

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৪২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল  সজদ,সপং-  ৃি আিুল 

কাল  , িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.02

সহংলগালা 695

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৪৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নাসছর,সপং-  ৃি আিুল 

কাল  , িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.02

সহংলগালা 1330

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৪৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  ঞু্জর,সপং- আবু্দল ম ািারক, 

িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.06

সহংলগালা 1352

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৪৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ফজলুল হক,সপং-  ৃি সিরাজুল 

হক, িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.06

সহংলগালা 1377

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৪৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা চান স য়া,সপং- এৎাহার স য়া, িাং-

 উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.4

সহংলগালা 1425

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৪৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  সফ আল ,সপং-  ৃি মগািা 

স য়া, িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.16

সহংলগালা 1440

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৪৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ ফসরদা মিগ ,সপং- স্বা ী 

আবু্দল কালদর, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.08

সহংলগালা 1447

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৪৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ  ুসন্ন আকিার,সপং- স্বা ী 

আস র উসদ্দন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.08

সহংলগালা 1464

কাচাঘর 

িিিািরি
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৫৫০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ফারুক,সপং- ম াোঃ 

 সনরুজ্জা ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.16

সহংলগালা 1489

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৫১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সহউসদ্দন,সপং-  ৃি ম াছা 

স য়া, িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.14

সহংলগালা 1059

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৫২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ মজছস ন আক্তার,সপং- 

ম াোঃ ই রান মহালিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.07

সহংলগালা 1574

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৫৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আনছার,সপং- ম াোঃ চান্দা 

স য়া, িাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.06

সহংলগালা 1585

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৫৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিকন্দার িাদ া,সপং-  ৃি 

আসজজুল হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.04

সহংলগালা 1586

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৫৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুল ইিলা ,সপং-  ৃি 

আসজজুল হক িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্ট

গ্রা ।

1.04

সহংলগালা 1588

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৫৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আবু্দল ছালা ,সপং-  ৃি 

আসজজুল হক িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্ট

গ্রা ।

1.04

সহংলগালা 194

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৫৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিু িালহর,সপং-  ৃি 

আসজজুল হকিাং- উোঃ 

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.04

সহংলগালা 1599

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৫৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আবু্দল কসর ,সপং-  ৃি 

আসজজুল হকিাং- উোঃ 

হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।

1.04

সহংলগালা 1950

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৫৫৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিু জাফর,সপং-  ৃি আবু্দল 

জসললিাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.04

সহংলগালা 1625

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৬০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রসফক,সপং-  ৃি ম াোঃ 

ইছাহাকিাং- উোঃ হাজীরসখল, 

িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্টগ্রা ।
1.6

সহংলগালা 1699

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৬১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিু ম াছা স য়া,সপং-  ৃি 

ম াহাম্মাদ স য়া িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্ট

গ্রা ।
1.6

সহংলগালা 1723

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৬২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জাফর,সপং-  ৃি ম াহাম্মাদ 

স য়া িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্ট

গ্রা ।

1.6

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৬৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িা ার,সপং-  ৃি ম াহাম্মাদ 

স য়া িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্ট

গ্রা ।

1.6

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৬৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিুল কালা ,সপং-  ৃি 

ম াহাম্মাদ স য়া,. িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্ট

গ্রা ।

1.6

সহংলগালা 1810

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৬৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিু িালহর,সপং-  ৃি 

ম াহাম্মাদ স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছসি,চট্ট

গ্রা ।

1.6

সহংলগালা 1818

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৬৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জাফর,সপং- ম াোঃ আবু্দি 

িালা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 1828

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৬৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আবু্দি িালা ,সপং- আিুল 

খালয়র, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 1861

কাচাঘর 

িিিািরি
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সি.এি 
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৫৬৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা জগসদি িিূয়া ,সপং- ভারি চন্দ্র 

িিূয়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.75

সহংলগালা 1872

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৬৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা রসিন্দ্র চন্দ্র িিূয়া,সপং- ভারি চন্দ্র 

িিূয়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.75

সহংলগালা 1802

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৭০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িসজজৎ িিূয়া ,সপং- ভারি চন্দ্র 

িিূয়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.75

সহংলগালা 2102

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৭১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইফনুছ, সপং- ম াোঃ দসললুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.8

সহংলগালা 2106

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৭২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িানু িিূয়া,সপং- সনরঞ্জন িিূয়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 2120

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৭৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িু ন িিূয়া,সপং-  ৃি  সিলাল 

িিূয়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 2125

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৭৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িাগর িিূয়া,সপং-  ৃি  সিলাল 

িিূয়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 2174

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৭৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িুসজৎ িিূয়া,সপং-  ৃি িসি  চন্দ্র 

িিূয়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.24

সহংলগালা 2419

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৭৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িুসি দত্ত িিূয়া,সপং-  ৃি িসি  

চন্দ্র িিূয়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.14

সহংলগালা 2817

কাচাঘর 

িিিািরি
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দাগ
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খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৫৭৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িুস ল িিূয়া,সপং-  নরঞ্জন িিূয়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 2987

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৭৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িুসধর িিূয়া,সপং-  নরঞ্জন িিূয়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 3019

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৭৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা পসর ল িিূয়া,সপং- ভারি চন্দ্র 

িিূয়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 3026

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৮০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সন গল িিূয়া,সপং- ভারি চন্দ্র 

িিূয়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 3105

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৮১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াহািাি আলী,সপং- হাজী 

এসি ুল হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 3116

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৮২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নাসছর উসদ্দন,সপং- হাজী 

এসি ুল হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 3121

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৮৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জসি  উসদ্দন,সপং- হাজী 

এসি ুল হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৮৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জস র উসদ্দন,সপং- হাজী 

এসি ুল হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৮৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আবু্দি িাত্তার,সপং- ম াোঃ 

নজু স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি
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দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৫৮৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সজিুর রহ ান,সপং- আলী 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 3599

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৮৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আবু্দি িা াদ ,সপং- আলী 

মহালিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.16

সহংলগালা 3687

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৮৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুল আস ন,সপং- মিানা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা 3706

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৮৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আবু্দি শুকু্কর,সপং- ম াোঃ 

আিুল কালা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.08

সহংলগালা 3726

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৯০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াহ ুদুল হক,সপং-  ৃি 

আহ দ স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 3891

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৯১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা অসনল নাথ,সপং-  ৃি-সনকুঞ্জ 

সিহারী নাথ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.09

সহংলগালা 91

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৯২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা জয়ন্ত কু ার নাথ,সপং-  ৃি-িুলরন্দ্র 

নাথ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা 4176

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৯৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা স লন নাথ,সপং-  ৃি-রল ি নাথ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.05

সহংলগালা 4227

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৯৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িলন্তাষ নাথ,সপং-  ৃি-যসিন্ত্র নাথ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.05

সহংলগালা 4176

কাচাঘর 

িিিািরি
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৫৯৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িুলদি নাথ, সপং- হসর ম াহন 

নাথ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 4472

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৯৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িপন কু ার নাধ,সপং-  ৃি- সনন্দ্র 

নাথ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা 4611

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৯৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা স্বপন কু ার নাথ,সপং-  ৃি- সনন্দ্র 

নাথ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা 4632

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৯৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সলটন নাথ,সপং- হসর ম াহন নাথ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 4666

কাচাঘর 

িিিািরি

১৫৯৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম া: ওি ান গসন,সপং-  ৃি- 

নুরুল ইিলা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.2

সহংলগালা 4701

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬০০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িসি  চন্দ্র নাথ,সপং-  ৃি- সনস  

চন্দ্র নাথ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.2

সহংলগালা 4708

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬০১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মগাপাল কৃষ্ণ নাথ,সপং- জিিনু্দ 

নাথ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা 4756

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬০২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা অসনল নাথ,সপং- রজনী নাথ, িাং- 

উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা 4766

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬০৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম া: আলক্কল আলী,সপং- ম া: 

ছালির আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 4782

কাচাঘর 

িিিািরি
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৬০৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মখালদজা মিগ ,সপং- স্বা ী  ৃি- 

মকরা ি আলী, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.06

সহংলগালা 4786

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬০৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম া: ইসিি আকির,সপং-  ৃি- 

ম া:  সহদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 2987

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬০৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম া: মলাক ান,সপং-  ৃি-অসল 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 3019

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬০৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা স লন নাথ,সপং- রাধাকৃষ্ণ নাথ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.16

সহংলগালা 3026

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬০৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সিপ্লি নাথ,সপং- লালটু  ালাকার, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা 3105

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬০৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা পসর ল নাথ,সপং- পূনগ চন্দ্র নাথ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা 3599

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬১০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সদসলপ কু ার নাথ,সপং- যসিন্দ্র 

নাথ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.03

সহংলগালা 3687

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬১১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা টিপু কু ার নাথ,সপং- যসিন্দ্র নাথ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.03

সহংলগালা 3706

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬১২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িমু্ভ কু ুর নাথ,সপং- যসিন্দ্র নাথ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.03

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৬১৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সনর ল নাথ,সপং- অনন্ত নাথ, িাং-

 উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.2

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬১৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িািুল নাথ,সপং- রল   চন্দ্র নাথ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.14

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬১৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সনরঞ্জন নাথ,সপং- িুসনল চন্দ্র নাথ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.07

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬১৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা অজুগ ন নাথ,সপং- িুসনল চন্দ্র নাথ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.07

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬১৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা রাসজি নাথ,সপং- পসর ল নাথ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা 1810

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬১৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সলটন নাথ,সপং- রাখাল চন্দ্র নাথ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা 1818

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬১৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা অসনল নাথ, ৃি- হসর ন নাথ, িাং-

 উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.07

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬২০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা রূপিী নাথ,সপং- শুকলাল নাথ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.07

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬২১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম া:  া ছুল আল ,সপং-  ৃি- 

আবু্দল হক মচৌোঃ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৬২২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আস ষ িিূয়া,সপং-  ৃি- রুহীসন 

রঞ্জন িিূয়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬২৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিসল ,সপং-  ৃি- ফারুক 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.12

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬২৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হারুন,সপং-  ৃি- আলী 

আহম্মাদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.3

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬২৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল মহালিন,সপং-  ৃি- আবু্দল 

লসিফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.18

সহংলগালা

134 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬২৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দর রাব্বান,সপং-  ৃি- আিুল 

খালয়র, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

159 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬২৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  নুর জা ান,সপং-  ৃি-ম াোঃ 

এিাদুল্ল্াহ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.2

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬২৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম খ আহাম্মদ,সপং-  ৃি- টুকু 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.3

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬২৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা কসির আহম্মদ,সপং-  ৃি- টুকু 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.3

সহংলগালা

134 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৩০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা হাছান আহম্মদ,সপং-  ৃি- টুকু 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.3

সহংলগালা

159 কাচাঘর 

িিিািরি
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৬৩১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মহালিন আহম্মদ,সপং-  ৃি- টুকু 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.3

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৩২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হারুন,সপং- ম াোঃ আিু 

চিয়দ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা 3019

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৩৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল কাল  ,সপং- ম াোঃ মিানা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা 3026

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৩৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  িু ন,সপং- আিুল কাল  , 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 3105

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৩৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ঞু্জর মহালিন,সপং- আবু্দল  ািুদ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.4

সহংলগালা

259

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৩৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ সিরাজ,সপং- ম াোঃ আ ীর 

মহালিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.03

সহংলগালা

429

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৩৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ লায়লা মিগ ,সপং- স্বা ী 

আিু জাফর, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা 450

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৩৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আবু্দর রাজ্জাক,সপং-  ৃিোঃ 

আবু্দল গফুর, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.2

সহংলগালা 477

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৩৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল খাললক,সপং-  ৃিোঃ আবু্দল 

গফুর, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.2

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৬৪০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল  াললক,সপং-  ৃিোঃ আবু্দল 

গফুর, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.2

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৪১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জাসকর মহালিন,সপং-  ৃিোঃ 

আবু্দল গফুর, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.2

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৪২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ রুনা,সপং- স্বা ী ম াোঃ 

িািুল, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৪৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ রুসি আক্তার,সপং- স্বা ী 

ম াোঃ জয়নাল আলিদীন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.06

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৪৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াহ আল ,সপং-  ৃি- 

আিাউর রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৪৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জাহাসঙ্গর,সপং- ম াোঃ  সফক, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৪৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল  ান্নান,সপং-  ৃি  আলী 

মহালিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৪৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল খালয়র ,সপং- আবু্দল 

জসলল, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.6

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৬৪৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা নুরুল ইিলা ,সপং-  ৃি 

ম াখললছুর রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.14

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৪৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সফউল আল ,সপং-  ৃি 

ম াখললছুর রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.14

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৫০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হারুন,সপং-  ৃি ম াখললছুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.14

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৫১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিসল ,সপং-  ৃি ম াখললছুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.14

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৫২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল হাল  ,সপং- আবু্দল  ান্নান, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.2

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৫৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল কাল  ,সপং- আবু্দল 

 ান্নান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.2

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৫৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  া ুন,সপং- আবু্দল  ান্নান, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.2

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৫৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আস নুল হক,সপং-  ৃি 

ম ারল দ স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৬৫৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুর জাহান মিগ ,সপং- স্বা ী 

ম াোঃ দুলাল, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৫৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইসিি,সপং- এছাহাক  স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 3687

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৫৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিুল কালা ,সপং- ম াোঃ 

আস নুল হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা 3706

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৫৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িছসল  উসদ্দন,সপং- চিয়দ 

আহম্মদ সডলার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.24

সহংলগালা

134 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৬০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িসজি,সপং-  ৃি নুরুল 

আিছার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

159 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৬১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াহদাি মহালিন,সপং- ম াোঃ 

সছসদ্দক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৬২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সনজা  উসদ্দন,সপং- ম াোঃ সছসদ্দক, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৬৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আজগর আলী,সপং- ম াোঃ জয়নাল 

আলিদীন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

134 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৬৬৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াহিুিুল হক,সপং- ম াোঃ 

ওিায়দুল হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.09

সহংলগালা

159 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৬৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুল ইিলা ,সপং- হাজী 

আসজজুর রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.06

সহংলগালা 4766

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৬৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ কুরিান আলী,সপং-  ৃি 

আ ীন  রীফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.15

সহংলগালা 4782

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৬৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আবু্দল  ুনাফ,সপং-  ৃি 

ম াোঃ আলিদ আলী, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা 4786

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৬৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জসি  উসদ্দন,সপং- ম াোঃ 

জসহর স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা 2987

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৬৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুর নিী,সপং- ম াোঃ জয়নাল 

আলিদীন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা 3019

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৭০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াহ আল ,সপং- ম াোঃ 

মনক্কার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.07

সহংলগালা 4766

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৭১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ একসিয়ার, সপং- ম াোঃ 

এজাহার স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 4782

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৬৭২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িাইফুল ইিলা ,সপং-  ৃি জালন 

আল গীর, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 4786

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৭৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ স্বপ্না আক্তার,সপং- স্বা ী 

 ৃি ম াোঃ মহালিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.1

সহংলগালা 2987

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৭৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ  নজুর স য়া,সপং-  ৃি 

আ ীন  রীফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 3019

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৭৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ নুর িানু,সপং- স্বা ী ম াোঃ 

 সফক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 4766

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৭৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল শুকু্কর,সপং-  ৃি আ ীন 

 রীফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 4782

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৭৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল কালা ,সপং-  ৃি আ ীন 

 রীফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 4786

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৭৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল কাল  ,সপং-  ৃি আ ীন 

 রীফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 2987

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৭৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ ইউছুফ,সপং-  ৃি আ ীন 

 রীফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 3019

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৮০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ রালিয়া খািুন,সপং- স্বা ী 

ম াোঃ হালি , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 4766

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৬৮১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আইউি,সপং- আ ীন  রীফ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 4782

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৮২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রসফক,সপং-  ৃি নুরুল 

ইিলা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা 4786

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৮৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ ম লী আক্তার,সপং- স্বা ী 

ম াোঃ ছসগর, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 2987

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৮৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুল আল ,সপং-  ৃি ম াোঃ 

আবু্দল  ালজদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.04

সহংলগালা 3019

কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৮৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ  া ছুন নাহার,সপং- স্বা ী 

ম াোঃ জসি , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৮৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মহলাল উসদ্দন,সপং- ম াোঃ 

খসললুর রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.06

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৮৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িাছা স য়া,সপং-  ৃি নুরুল 

আফছার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৮৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িা ছুসদ্দন,সপং- ম াোঃ 

ফারুক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৬৮৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িাজুল ইিলা ,সপং-  ৃি 

ম াোঃ সিরাজুল ইিলা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.06

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৯০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ম াজালম্মল,সপং- ম াোঃ 

ইসিি, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

134 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৯১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াহজাহান,সপং-  ৃি ম াোঃ 

আফছার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

159 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৯২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িসজি,সপং-  ৃি ম াোঃ 

আফছার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৯৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  ািুদ,সপং-  ৃি ম াোঃ 

আফছার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৯৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াছাোঃ মজািনা মিগ ,সপং- স্বা ী 

আবু্দছ ছালা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.07

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৯৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দর রসহ ,সপং-  ৃি আ ীর 

আলী, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৯৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নাসছর,সপং- ফজল হক, িাং-

 উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৬৯৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ ওিনা মিগ ,স্বা ী  ৃি 

হারুন অর রস দ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.03

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৯৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হারুন রস দ,সপং- আবু্দর 

রসহ , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৬৯৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িাদ া,সপং-  ৃি রাজা স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭০০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দছ ছিুর,সপং-  ৃি আিু 

 ুহাম্মাদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭০১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ এিকান্দার,সপং-  ৃি আিু 

 ুহাম্মাদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭০২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুর আল ,সপং-  ৃি আিু 

 ুহাম্মাদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭০৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিকন্দর,সপং- ম াোঃ  াহ 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭০৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িালা উসদ্দন,সপং- ম াোঃ নুরুল 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭০৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মনজা  উসদ্দন,সপং- ম াোঃ 

নুরুল আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৭০৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  ুসহ উসদ্দন,সপং- ম াোঃ নুরুল 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭০৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ ম ারল দ,সপং- ম াোঃ নুরুল 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭০৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ সছসদ্দক আহম্মদ, সপং-  ৃি 

আিু  ুহাম্মাদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭০৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আল ,সপং- ফজল আহম্মদ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

5

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭১০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আনজু স য়া,সপং-  ৃি অদু 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭১১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হারুন অর রস দ,সপং-  ৃি 

গুিা  স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.09

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭১২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িসদ আল ,সপং-  ৃি চিই 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭১৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিরাফ,সপং-  াহ ুদুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭১৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আবু্দল খাললক,সপং-  ৃি 

রাজা স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৭১৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আহম্মদ কসির, সপং-  ৃি অদু 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭১৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আলী আকির,সপং- আলী 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.07

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭১৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল হাস দ,সপং- হাসছ স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭১৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রাল দ,সপং- র ৃি আবু্দল 

 সজদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭১৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ এর াদ,সপং- র ৃি আবু্দল 

 সজদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭২০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রালিল,সপং-  ৃি আবু্দল 

 সজদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭২১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িখসিয়ার,সপং- এজাহার 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭২২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ জাসহদা ,স্বা ী মখজুর 

ইিলা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭২৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছা আসম্বয়া মিগ ,স্বা ী আবু্দল 

আসজজ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৭২৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল  াললক,সপং- ম াোঃ রাজা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭২৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ লাকী আক্তার,সপং-  ৃি 

নসজর আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.08

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭২৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ম াস্তফা,সপং-  ৃি  সজিুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭২৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিালহল,সপং- ম াোঃ নালছর, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭২৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ স রু আক্তার,স্বা ী  ৃি 

রসফক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭২৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নাসছর,সপং- ম াোঃ ম াস্তফা, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৩০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িখসিয়ার,সপং- ম াোঃ রাজা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৩১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  জনু মহালিন,সপং-ম াোঃ  নু 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

5

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৩২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল কুদু্দি,সপং-ম াোঃ  ৃি রাজা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৭৩৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মদলুয়ার মহালিন,সপং- ম াোঃ 

ম াজাফ্ফর মহালিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.09

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৩৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুল ইিলা ,সপং-আবু্দল 

জসলল, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৩৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রায়হান,সপং- ৃি নুরুল 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা 1810

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৩৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ  াসহন,স্বা ী ম াোঃ এর াদ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 1818

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৩৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ সদদারুল আল ,সপং- ম াোঃ 

 ৃি িখসিয়ার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.06

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৩৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নাসছর,সপং-ম াোঃ  ৃি 

িখসিয়ার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.07

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৩৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিসল ,সপং-ম াোঃ িখসিয়ার, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৪০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জসহর,সপং-ম াোঃ িখসিয়ার, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৭৪১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িাইফুল,সপং-ম াোঃ িখসিয়ার, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৪২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িসদ আল ,সপং-ম াোঃ 

মফারকান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৪৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিু চিয়ি,সপং- ৃি আবু্দল 

ম ানাফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৪৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িাহাদুর,সপং-আিু চিয়ি, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৪৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল  ান্নান,সপং-আবু্দল হাসক , 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৪৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিসল ,সপং- ৃি িুলিান 

আহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৪৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা জয়নাল আলিদীন,সপং- ৃি ম াোঃ 

ইি াঈল, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৪৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ িাসল খািুন,স্বা ী আয়ছা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৪৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইফলিষার,সপং-ম াোঃ 

িখসিয়ার স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৭৫০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ  লনায়ারা মিগ ,স্বা ী   ৃি 

িাসকি আহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.02

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৫১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা রায়হান উসদ্দন,সপং- ৃি রুহুল 

আস ন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৫২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ  াললক,সপং- ৃি আলিাফ 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৫৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ রাজ্জাক,সপং- ৃি আোঃ 

লসিফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৫৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  াহ ুদুল  হক,সপং- ৃি আহম্মদ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৫৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  িুলিান,সপং- ৃি আোঃ  নিী, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৫৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ শুকু্কর,সপং- ৃি আোঃ  নিী, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৫৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িসহদুল ইিলা , সপং- ৃি রুহুল 

আস ন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৫৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ কা াল উসদ্দন,সপং- ৃি 

আবু্দল ম ানাফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.14

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৭৫৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িসকর মহালিন,সপং- ৃি 

ফলয়জুল্ল্াহ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৬০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিালহল,সপং-ম াোঃ  াহ 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৬১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা জব্বার আলী,সপং- ৃি নুরুল 

ইিলা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 3687

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৬২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা রাজা স য়া,সপং-ইফনুছ স য়া, িাং- 

উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 3706

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৬৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িু ন,সপং- ৃি আিুল 

কাল  , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.11

সহংলগালা

134 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৬৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নাসছর,সপং- ৃি আিুল 

কাল  , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.14

সহংলগালা

159 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৬৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হারুন,সপং-ম াোঃ ইসিি, িাং- 

উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৬৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিুল কাল  ,সপং- ৃি 

আহম্মদ উল্ল্াহ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৬৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল হাসক ,পং- ৃি িুলিান 

আহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

134 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৭৬৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা হায়দার আলী,সপং- ৃি আবু্দর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা

159 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৬৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ ইউছুফ স য়া,সপং-আবু্দল 

হাসক , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 4766

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৭০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সহউসদ্দন,সপং-আবু্দল 

হাসক , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 4782

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৭১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুল আিছার,সপং-এজলাি 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা 4786

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৭২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ কা াল,সপং-এজলাি স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.04

সহংলগালা 2987

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৭৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল খাললক,সপং- ৃি িুলিান 

আহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.1

সহংলগালা 3019

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৭৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ এ রান,সপং- ৃি আোঃ রিুল, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.04

সহংলগালা 4766

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৭৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  াহ ুদুল হক,সপং- ৃি িুলিান 

আহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.04

সহংলগালা 4782

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৭৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ূছা স য়া,সপং- ৃি িুলিান 

আহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.04

সহংলগালা 4786

কাচাঘর 

িিিািরি
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৭৭৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জসি ,সপং-আিুল কালা , 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.2

সহংলগালা 2987

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৭৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা নুরুল ইিলা ,সপং- ৃি 

নুরুজ্জা ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.2

সহংলগালা 3019

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৭৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ  রুকছানা,সপং- ৃি 

আস নুল হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.2

সহংলগালা 4766

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৮০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াসনক,সপং-আসজজ 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.2

সহংলগালা 4782

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৮১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ মখাসদজা,স্বা ী ম াোঃ 

ইি াঈল, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.2

সহংলগালা 4786

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৮২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রসহ  উসদ্দন,সপং-এজাহার 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

4.2

সহংলগালা 2987

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৮৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল  াললক,সপং- ৃি  

আলিাফ স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

5.2

সহংলগালা 3019

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৮৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রসফক,সপং- ৃি আলী 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.2

সহংলগালা 4766

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৮৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ুখললছ স য়াজী,সপং-আোঃ আসজজ 

স য়াজী, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা 4782

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৭৮৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  িু ন,সপং-ম াোঃ হাসনফ, িাং-

 উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1

সহংলগালা 4786

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৮৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রসফক,সপং-ম াোঃ ওিায়দুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা 2987

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৮৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ রাজু আক্তার,স্বা ী  ৃি 

ম াোঃ মিসল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

4.02

সহংলগালা 3019

কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৮৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আলনায়ার মহািন,সপং-ম াোঃ 

মগালা  ম াস্তফা, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৯০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ নারসগছ,সপং-ম াহাম্মদ 

আলী, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

3.12

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৯১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আহম্মদ  ছসগর,সপং- ৃি ফলয়জ 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.04

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৯২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা হাজী কসির আহাম্মদ,সপং- ৃি 

ফলয়জ আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
2.06

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৯৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িসকর আহাম্মদ,সপং- ৃি 

ফলয়জ আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি
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দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৭৯৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ িছসল  আহাম্মদ,সপং- ৃি 

ফলয়জ আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
0.12

সহংলগালা

134 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৯৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জসি  উসদ্দন,সপং- ৃি 

ফলয়জ আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.12

সহংলগালা

159 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৯৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ এখলাছ স য়া,সপং- ৃি 

ফলয়জ আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.12

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৯৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ফারুক,সপং- ৃি ফলয়জ 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.14

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৯৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা হাস দুর রহ ান,সপং- ৃি রসফকুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.11

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৭৯৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ মহািলনয়ারা,স্বা ী ম াোঃ 

ইকিাল, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.2

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮০০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আস ষ িি–য়া,সপং- ৃি রুহানী 

রঞ্জন িিূয়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
0.04

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮০১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ জস রা খািুন,স্বা ীোঃ 

ইকিাল মহালিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি
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সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৮০২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিুল হাল  ,সপং- ৃি 

আিুল কালা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮০৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ম াস নুল হক,সপং-এনা ুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮০৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রাল দুল ইিলা ,সপং-সরয়াদ 

উসদ্দন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮০৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সহউসদ্দন,সপং-িাসকর 

উল্ল্াহ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.04

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮০৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  িসজদ,সপং-সহংলগালা জাল  

 িসজদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮০৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুচ্ছফা,সপং-ম াোঃ দুলা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮০৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আহম্মদ চ্ছফা,সপং-ম াোঃ দুলা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.02

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮০৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িজল আহম্মদ,সপং-ম াোঃ দুলা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

5.02

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮১০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ   সফ,সপং- ৃি ম াহন স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৮১১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা নুর ম াহাম্মদ ,সপং- ৃি এনা ুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮১২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা কসির আহম্মদ, সপং- ৃি আিগর 

আলী, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.4

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮১৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আল গীর ,সপং- ৃি আিুল 

কালা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮১৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল কালদর,সপং- ৃি আলী 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮১৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল আসজজ,সপং- ৃি আলী 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.16

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮১৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ওি ান,সপং- ৃি নুরুল 

ইিলা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.16

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮১৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল  ন্নান,সপং- ৃি নুরুল 

ইিলা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.16

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮১৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িািু,সপং- ৃি ফারুক, িাং- 

উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.16

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮১৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সজনাি আরা,স্বা ী- ম াোঃ আলী 

আকির, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৮২০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সনর,সপং-রসফক উসদ্দন, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮২১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ফারুক,সপং-আোঃ রউফ, িাং-

 উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮২২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল  াললক,সপং-আোঃ রউফ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮২৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল খাললক,সপং-আোঃ রউফ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮২৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ খাললক,সপং- ৃি  ফজল 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.09

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮২৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জাসকর মহালিন,সপং-ম াোঃ 

মিকন্দর স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.06

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮২৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল কাল  ,সপং- ৃি আলী 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.2

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮২৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিু িালহর,সপং- ৃি নুরুচ্ছফা, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮২৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ফজল আহম্মদ,সপং- ৃি ফজলুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৮২৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল  াললক,সপং- ৃি ফজলুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৩০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিু িক্কর,সপং- ৃি ফজলুল হক, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.28

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৩১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াজালম্মল হক,সপং- ফজল 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.28

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৩২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জসহর স য়া,সপং- ৃি আবু্দি 

ছালা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৩৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ফসরদ আহম্মদ,সপং- ৃি আস নুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৩৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা রসিউল মহালিন,সপং- ৃি আবু্দল 

হাস দ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৩৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  াহাদাৎ মহালিন,সপং- ৃি আবু্দল 

হাস দ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.03

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৩৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিসল ,সপং-ফসরদ আহম্মদ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৩৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ সগয়াি উসদ্দন,সপং- ৃি 

আলনায়ার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

Page 206



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৮৩৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ মরালকয়া,সপং- ৃি 

আলনায়ার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৩৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুল আল ,সপং-িাছা স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.03

সহংলগালা 1810

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৪০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রাল দ,সপং- ৃি আস ন 

 সরফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.03

সহংলগালা 1818

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৪১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আবু্দল কসর ,সপং- ৃি 

আস ন  সরফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.03

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৪২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মরজাউল কসর ,সপং- ৃি 

আস ন  সরফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

3.03

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৪৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আকিারুজ্জা ান,সপং- ৃি 

আিু ম াহাম্মাদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
5.03

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৪৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিাদ,সপং- ৃি আিু 

ম াহাম্মাদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.03

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৪৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ সিরাজুল ইিলা ,সপং- ৃি 

ম াখললছুর রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
2.08

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৮৪৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াহা ুদুল হক,সপং- ৃি 

ম লহর আলী, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৪৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হারুন,সপং-আবু্দল ওহাি, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৪৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মনারা াহ,সপং-আবু্দল িিুর, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.06

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৪৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিকন্দর,সপং- ৃি  সফউল 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.05

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৫০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রাল দ ,সপং- ৃি ইফনুছ 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

3.16

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৫১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িসদউল আল ,সপং-আবু্দল 

হাসক , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৫২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সহদুল্ল্াহ,সপং- ৃি নুরুল 

আল ,  িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৫৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িসহদুল আল ,সপং- ৃি 

নুরুল আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৫৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জাসহদুল আল ,সপং- ৃি 

নুরুল আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

3.02

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৮৫৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ িছসল ,সপং- ৃি নুরুল 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.04

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৫৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আ ানুল্ল্াহ,সপং- ৃি নুরুল 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

3.04

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৫৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হাছান,সপং- ৃি নুরুল 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.08

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৫৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হাসনফ,সপং- ৃি আবু্দল 

জব্বার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৫৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা নুরুল ইিলা ,সপং- ৃি  সরফ 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.05

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৬০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  জজুরুল আল ,সপং- ৃি হাস দুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.05

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৬১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা নুরুল আফছার,সপং- ৃি আবু্দল 

জব্বার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৬২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রসফক,সপং- ৃি আবু্দল 

ছত্তার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৬৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িসদউল আল ,সপং-ফজল 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৮৬৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল জব্বার,সপং- ৃি দুদু স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৬৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আসল আকির,সপং- ৃি দুদু স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 3687

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৬৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আলাস ন,সপং- ৃি দুদু স য়া, িাং- 

উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.12

সহংলগালা 3706

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৬৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ ছসখনা মিগ ,স্বা ী- িাদ া 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

6.03

সহংলগালা

134 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৬৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িখসিয়ার,সপং- ৃি জালাল 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

5.03

সহংলগালা

159 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৬৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ চিসহদ,সপং- ৃি জালাল 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

3.03

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৭০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ রুসি আকিার,স্বা ী- রুস্তু  

আলী, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.12

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৭১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সিরাজুল হক,সপং-আবু্দর রস দ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

134 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৭২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ দুলাল,সপং- ৃি- আলনায়ার 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.07

সহংলগালা

159 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৮৭৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিু মিসল  ,সপং- ৃি- কালা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা 4766

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৭৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ নুর মহালিন,সপং- ৃি- 

এিাদুল্ল্াহ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.05

সহংলগালা 4782

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৭৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আবু্দল্ল্াহ,সপং- ৃি- আবু্দল 

 াললক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.05

সহংলগালা 4786

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৭৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিুল হাল  ,সপং- ৃি- 

ফজুলল হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

4.02

সহংলগালা 2987

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৭৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিুল কাল  ,সপং- ৃি- 

ফজুলল হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.07

সহংলগালা 3019

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৭৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইয়াসছন,সপং- ৃি- ফজুলল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.02

সহংলগালা 4766

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৭৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রসফকুল ইিলা ,সপং- ৃি- 

 সরফ স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা 4782

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৮০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিসর ,সপং- ৃি- িুলু স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.04

সহংলগালা 4786

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৮১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জালগর মহালিন,সপং- ৃি- 

িুলু স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.04

সহংলগালা 2987

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৮৮২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মদললায়ার মহালিন,সপং- ৃি- 

িুলু স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা 3019

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৮৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রসফক,সপং- ৃি- ফজল হক, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা 4766

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৮৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িুলিান,সপং- ৃি- আবু্দল 

কসর , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা 4782

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৮৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আল গীর,সপং- ুস ন সিকদার, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা 4786

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৮৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হািান,সপং-আিুল কাল  , 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা 2987

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৮৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ টিপু, সপং-ম াোঃ ইফিুফ 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.1

সহংলগালা 3019

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৮৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ সজপু,সপং-ম াোঃ ইফিুফ 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.07

সহংলগালা 4766

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৮৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নঈ  উসদ্দন,সপং- ৃি- ম াোঃ 

মহািান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 4782

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৯০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ কাইউ ,সপং- ৃি- ম াোঃ 

মহািান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা 4786

কাচাঘর 

িিিািরি
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সি.এি 
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আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৮৯১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িাইফুল,সপং- ৃি- ম াোঃ 

মহািান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.16

সহংলগালা 2987

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৯২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ম াস্তফা,সপং-ম াোঃ 

আল গীর, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.16

সহংলগালা 3019

কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৯৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা হায়দার আলী,সপং- ৃি- চিয়দুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.16

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৯৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ফারুক,সপং-নুরুল আ ীন, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৯৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  ওি ান,সপং-নুরুল আ ীন, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.4

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৯৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ আলী,সপং-নুরুল আ ীন, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৯৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ একরা ,সপং-জালাল 

আহাম্ম্ম্দ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৯৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ এ রান,সপং-জালাল 

আহাম্ম্ম্দ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

134 কাচাঘর 

িিিািরি

১৮৯৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল কালা ,সপং- ৃি মহালিন 

আলী, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.4

সহংলগালা

159 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৯০০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আলী আকির,সপং- ৃি- ফারুক 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯০১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ সরয়াজ ,সপং-ম াোঃ রসফক, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯০২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ মখারল দ,সপং-ম াোঃ ইউনুছ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2.5

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯০৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িািু,সপং-ম াোঃ িািুল স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.5

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯০৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জাহাসঙ্গর,সপং- ৃি আবু্দল 

ম ািালরি, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.5

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯০৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ সিরাজ,সপং-ম াোঃ জাহাসঙ্গর, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.5

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯০৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িুজন,সপং- ৃি আহম্মদ 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯০৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আলফাজ,সপং-ম াোঃ 

মহালিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.1

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯০৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিালহল,সপং- ৃি  া ছু, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৯০৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জুলয়ল,সপং- ৃি  া ছু, িাং- 

উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯১০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ মহািলনয়ারা,স্বা ীোঃ  ৃি- 

 সফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.12

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯১১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িািু,সপং-ম াোঃ নজরুল, িাং- 

উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.12

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯১২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ লালয়া মিগ , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
0.18

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯১৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সপং-স্বা ীোঃ নুরুল ইিলা , িাং- 

উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.1

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯১৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ ফাসি া,সপং-স্বা ীোঃ  ৃি- 

 সফজ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯১৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নাসজ  উসদ্দন,সপং- ৃি- 

হাসিিুল্ল্াহ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯১৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিু িক্কর,সপং- ৃি- নুরুল 

ইিলা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯১৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল কালা ,সপং- ৃি- ফলয়জ 

আহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৯১৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল কাল  ,সপং-িাদ া স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.14

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯১৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ  নু আক্তার, সপং- ৃি- 

নুরুল ইিলা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
0.06

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯২০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হাছান,সপং- ৃি- ইউছুফ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯২১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সফ,সপং- ৃি- ও র আলী, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯২২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রুস্তু  আলী,সপং- ৃি- 

সিরাজুল ইিলা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯২৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ম ারল দ,সপং- ৃি- 

একরা ুল হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯২৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ  াসফয়া মিগ ,স্বা ী- আলী 

উল্ল্াহ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯২৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিু জাফর,সপং- ৃি- নুরুল 

ইিলা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯২৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিু ম াহাম্মদ,সপং- ৃি- নুরুল 

ইিলা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৯২৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল কাল  ,সপং- ৃি আিু 

িুসফয়ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯২৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ  ালহদা,স্বা ী- ম াোঃ 

ইয়াসছন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯২৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ মহািলন আরা,স্বা ী ম াোঃ 

ইসলয়াি, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৩০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ িাজু আক্তার,সপং-আিুল 

কাল  , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৩১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল  ান্নান,আিুল কাল   

ফসকর, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৩২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ হাসল া মিগ ,স্বা ীোঃ 

জাফর আহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৩৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরু,সপং-সিরাজুল হক, িাং- 

উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৩৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ছসকর আহম্মদ,সপং- ৃি- কসির 

আহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৩৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ রসহ া মিগ ,স্বা ী- 

জাহাসঙ্গর, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.18

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৯৩৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ মরালকয়া মিগ ,স্বা ী  ৃি- 

 জসলক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৩৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িাজুল ইিলা ,সপং-ম াোঃ ইউনুছ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.05

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৩৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মরজাউল কসর ,সপং- ৃি-  া ছুল 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.16

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৩৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ মখারল দা,স্বা ী- িাছা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.18

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৪০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হাসনফ,সপং- ৃি-  ানু স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৪১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ম াকিার মহালিন,সপং- ৃি- 

হাসিিুল হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৪২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ আল না মিগ ,স্বা ীোঃ  ৃি- 

হাসনফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৪৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আলী,সপং- ৃি- হাসক  িক্স, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা 1810

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৪৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রুস্তু  আলী,সপং- ৃি- 

কাল  , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.16

সহংলগালা 1818

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৯৪৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সফউল আল ,সপং-আিুল 

খালয়র, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৪৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াহ আল ,সপং- ৃি- 

  লির আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৪৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিালহল,সপং-ম াোঃ আিুল 

কাল  , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৪৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জুলয়ল,সপং-ম াোঃ আিুল 

কাল  , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.05

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৪৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুল আিছার,সপং- ৃোঃ 

ফজল িাসরক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৫০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মরনু আক্তার,সপং- ৃোঃ স্বাোঃ নুরুল 

আয , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৫১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সজনু আক্তার,স্বাোঃ হু ায়ুন কসির, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৫২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হাস দ,সপং-ম াোঃ আল , িাং-

 উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.2

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৫৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ এ রান,সপং- ৃোঃ ম াোঃ  সফ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.2

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি
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দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৯৫৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা কুশু  আক্তার,স্বাোঃ ম াোঃ মিল্ল্াল, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.2

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৫৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ডনলু আক্তার,সপং- ৃোঃ  ুসি স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.2

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৫৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িসদ আল ,সপং- ৃোঃ মগালা  

মছািান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.5

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৫৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াজালম্মল,সপং-ম াোঃ  সিন, িাং-

 উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.2

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৫৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  সরয়  খািুন,স্বাোঃ  ৃোঃ আসজজুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.5

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৫৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ওি ান আলী,সপং- ৃোঃ নুর 

ম াহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.5

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৬০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  নছুর ,সপং- ৃোঃ কালা স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.15

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৬১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা র জান আলী,সপং- ৃোঃ নুর 

ম াহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.15

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৬২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মলাক ান আলী ,সপং- ৃোঃ নুর 

ম াহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.1

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৯৬৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িা িুল আল ,সপং- ৃোঃ 

জসহর স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.6

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৬৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ রাজ্জাক,সপং- ৃোঃ জসহর স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.6

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৬৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আজগর আলী,সপং- ৃোঃ জসহর 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.55

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৬৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আনুয়ার মহালিন,সপং- ৃোঃ আোঃ 

জসলল, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৬৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ফসরদ স য়া,সপং- ৃোঃ আোঃ 

জসলল, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৬৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ কালদর,সপং- ৃোঃ আোঃ জসলল, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৬৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সদদারুল আল ,সপং- ৃোঃ আোঃ 

জসলল, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৭০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা জালহদুল ইিলা ,সপং- ৃোঃ আিুল 

কালা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৭১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মডইসজ আক্তার,স্বাোঃ কা াল 

মহালিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.01

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৯৭২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল হালি ,সপং- ৃোঃ িুলিারন 

আহাং, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৭৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িাদ া স য়া,সপং- ৃোঃ আলী আহাং, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৭৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ফারুক আহাং,সপং- ৃোঃ 

ম াজ্জ  আহাং, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা

134 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৭৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িাজুল ইিলা ,সপং- ৃোঃ 

ম াজ্জ  আহাং, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা

159 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৭৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািলল  উসদ্দন,সপং- ৃোঃ চিয়দ 

আহাং, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৭৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা হাজী ছ াদ সিকদার,সপং- ৃোঃ হাজী 

আহাম্মদ স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.04

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৭৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আোঃ নিী,সপং- ৃোঃ হাজী 

আহাম্মদ স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৭৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা হাজী আোঃ খাললক,সপং- ৃোঃ 

আহ ুদুর রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৮০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সফকুল আল ,সপং- ৃোঃ 

কালা স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.2

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৯৮১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ স য়া,সপং- ৃোঃ কালা স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৮২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হারুন,সপং- ৃোঃ কালা স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৮৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ সদদার,সপং- ৃোঃ কালা স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৮৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িািুল,সপং- ৃোঃ কালা স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৮৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  নছুর,সপং- ৃোঃ কালা স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা

134 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৮৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ সদদার,সপং- ৃোঃ গুরাস য়া, িাং-

 উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.05

সহংলগালা

159 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৮৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিুল মহালিন,সপং- ৃোঃ 

আিুল খালয়র, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.2

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৮৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিু িালহর,সপং- ৃোঃ আিুল 

খালয়র, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.4

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৮৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিুল কাল  ,সপং- ৃোঃ 

আিুল খালয়র, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৯৯০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ ছালা ,সপং- ৃোঃ ম াোঃ আলী, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৯১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মকারিান আলী,সপং- ৃোঃ সছসদ্দক 

আহাং, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.1

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৯২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা র জান আলী,সপং- ৃোঃ সছসদ্দক 

আহাং, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.1

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৯৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা পাসখ,সপং-স্বাোঃ আোঃ  াললক, িাং- 

উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.35

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৯৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিু চিয়ি,সপং- ৃোঃ আোঃ  াললক, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.35

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৯৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মিনুয়ারা মিগ ,স্বাোঃ ইসলয়াছ, িাং-

 উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৯৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সনর,সপং- ৃোঃ আিু কালা , 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.5

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৯৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মজিস ন,স্বাোঃ  ৃোঃ মিালল ান, িাং-

 উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

১৯৯৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা এনুয়ারা মিগ ,স্বাোঃ  ৃোঃ আোঃ শুকুর, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

Page 224



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ
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খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৯৯৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা জায়িুন নুর,স্বাোঃ আোঃ কালদর, িাং-

 উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা 1810

কাচাঘর 

িিিািরি

২০০০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আসজজুল হক,সপং-আোঃ  াললক, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা 1818

কাচাঘর 

িিিািরি

২০০১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সফরুজ আহাং,সপং- ৃোঃ ি ল র 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.4

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

২০০২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মডসজ আক্তার,স্বাোঃ ম াোঃ  সনর, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.5

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

২০০৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িাহানা আক্তার,স্বাোঃ জালগর 

আহং, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.5

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

২০০৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সদলু আক্তার,স্বাোঃ িাির, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
0.5

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

২০০৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মলাক ান,সপং-নুর স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
0.06

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

২০০৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মলাক ান,সপং- ৃোঃ সিরাজুল হক, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.1

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

২০০৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইফিুফ,সপং-হাছান আলী, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২০০৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রসফক,সপং-হাছান আলী, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

২০০৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  নুয়ারা,সপং- ৃোঃ জালগর মহালিন, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা 1810

কাচাঘর 

িিিািরি

২০১০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা হাছান আলী,সপং- ৃোঃ িকশু  স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা 1818

কাচাঘর 

িিিািরি

২০১১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা নুর ম াহাম্ম্ম্দ,সপং- ৃোঃ নুরুল 

ইিলা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

২০১২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সজি,সপং- ৃোঃ র জান 

আলী, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

২০১৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জাসহদ,সপং- ৃোঃ র জান 

আলী, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

২০১৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নাসজ উসদ্দন,সপং-সজয়ািুল 

মহালিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.15

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

২০১৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আজ উসদ্দন,সপং-সজয়ািুল 

মহালিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

২০১৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইসলয়াছ,সপং- ৃোঃ আহ ুদুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.05

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২০১৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইি াইল,সপং- ৃোঃ আহ ুদুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

২০১৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইউছুপ,সপং- ৃোঃ আহ ুদুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

২০১৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইসিি,সপং- ৃোঃ আহ ুদুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা 1810

কাচাঘর 

িিিািরি

২০২০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইিকান্দর,সপং-আোঃ  াললক, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা 1818

কাচাঘর 

িিিািরি

২০২১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ফজলুর রহ ান,সপং- ৃোঃ আোঃ 

রস দ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

২০২২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জসি ,সপং-রহ ি আলী, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

২০২৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নাসছর,সপং-রহ ি আলী, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

২০২৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িািুল,সপং-রহ ি আলী, িাং-

 উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

২০২৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মখাকন,সপং-রহ ি আলী, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.8

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২০২৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িাদ াস য়া,সপং-রহ ি 

আলী, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.4

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

২০২৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ চিয়দ,সপং- ৃোঃ আহাম্মদ 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.4

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

২০২৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াসনক,সপং- ৃোঃ নুরুল 

ইিলা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.8

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

২০২৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আসজজুল হক,সপং- ৃোঃ মিানাস য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা 1810

কাচাঘর 

িিিািরি

২০৩০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা রাল দা আক্তার,স্বাোঃ  সনর 

মহালিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.2

সহংলগালা 1818

কাচাঘর 

িিিািরি

২০৩১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ  ন্নান,সপং- ৃোঃ কালাস য়া, িাং-

 উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৩২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইি াইল,সপং-ম াোঃ  াসনক, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৩৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িিসল ,সপং-ম াোঃ  াসনক, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৩৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জয়নাল,সপং-ম াোঃ  াসনক, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২০৩৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মনজা ,সপং-ম াোঃ  াসনক, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.1

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৩৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মলাক ান,সপং- ৃোঃ  াহাজান, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.1

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৩৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ওি ান গসন,সপং- ৃোঃ 

 াহাজান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.1

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৩৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ এ রান,সপং- ৃোঃ  াহাজান, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.1

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৩৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিালল ান,সপং- ৃোঃ 

 াহাজান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৪০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ফজলুল কসর ,সপং- ৃোঃ চিয়দুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৪১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ ছালা ,সপং- ৃোঃ চিয়দুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৪২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা নসজর আহাম্মদ,সপং-আোঃ ছালা , 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৪৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িুলিান আহাং,সপং- ৃোঃ 

আহাম্মদ িওদাোঃ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.14

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২০৪৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মলাক ান,সপং- ৃোঃ এজার 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৪৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সফক,সপং- ৃোঃ অসল আহাং, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৪৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রসফক,সপং- ৃোঃ অসল আহাং, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৪৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াসনক,সপং- ৃোঃ অসল 

আহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৪৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা চানাস য়া,সপং- ৃোঃ  াহািুি আল , 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

164 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৪৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  া িুল আল ,সপং- ৃোঃ  াহািুি 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৫০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মিালহল,সপং- ৃোঃ ফসরদ স য়া, িাং-

 উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৫১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ফজলুল হক,সপং- ৃোঃ চিয়দুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৫২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ফজলুল আসজজ,সপং- ৃোঃ চিয়দুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২০৫৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ খাললক,সপং- ৃোঃ আোঃ লসিফ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৫৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মখারস দা মিগ ,স্বাোঃ  ৃোঃ আোঃ 

 াললক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৫৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িাজু মিগ ,স্বাোঃ  ৃোঃ আস নুর 

রস দ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৫৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িালজদা মিগ ,স্বাোঃ ফজলুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.12

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৫৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সগয়াি উসদ্দন,সপং- ৃোঃ সিরাজুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৫৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ রহ ান,সপং- ৃোঃ ম াোঃ 

ইয়াসছন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৫৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জসি ,সপং- ৃোঃ ম াোঃ 

ইয়াসছন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৬০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আনছারুল হক,সপং- ৃোঃ আপলািুন 

ভ’ইয়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৬১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াজালম্মল হক,সপং- ৃোঃ আহাম্মদ 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি
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খসিয়ান
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২০৬২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আজ ,সপং- ৃোঃ এজার স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৬৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আস নুল হক,সপং- ৃোঃ আহাম্মদ 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৬৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িািু স য়া,সপং- ৃোঃ আহাম্মদ 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৬৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আল গীর মহালিন,সপং- ৃোঃ 

আহাম্মদ স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৬৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা জাহাঙ্গীর মহালিন,সপং- ৃোঃ 

আহাম্মদ স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.01

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৬৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিসল ,সপং- ৃোঃ এজার স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.01

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৬৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিকান্দর,সপং- ৃোঃ এজার 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.05

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৬৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ এিকান্দর,সপং- ৃোঃ এজার 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৭০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হায়দার,সপং- ৃোঃ এজার স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২০৭১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিারহান,সপং- ৃোঃ িাদ া 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৭২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াওলা,সপং- ৃোঃ আলফািুল 

ভ’ইয়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৭৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা জালগর মহালিন,সপং- ৃোঃ ম াছা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৭৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মনজা ,সপং- ৃোঃ ম াছা স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৭৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইসিি,সপং- ৃোঃ ম াছা স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৭৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইি াইলসপং- ৃোঃ ম াছা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৭৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ িািুল,সপং- ৃি- ম াোঃ 

মিকন্দর, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৭৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িু ন,সপং- ৃি- আোঃ হাসদ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৭৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িুজন,সপং- ৃি- আোঃ হাসদ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২০৮০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  া ছুল হক, সপং- ৃি- 

সজয়ািুল হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৮১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নন্না স য়া,সপং-ম াোঃ  া ছুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৮২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইসলয়াি,সপং-ম াোঃ  া ছুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৮৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  া ছুল হক,সপং- ৃি- নুরুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৮৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ কা াল,সপং- ৃি- সজয়ািুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৮৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ সিরাজ,সপং- ৃি- সজয়ািুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৮৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আোঃ হাসক ,সপং- ৃি- 

সজয়ািুল হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৮৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আস র মহালিন,সপং- ৃি- সজয়ািুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৮৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইউছুফ,সপং- ৃি - কালা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

Page 234



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২০৮৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ হাসদ,সপং- ৃি-  সহিুল্ল্াহ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৯০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রুস্তু ,সপং- ৃি-  সহিুল্ল্াহ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৯১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হু ায়ূন,সপং- ৃি-  সহিুল্ল্াহ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৯২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  া ছুল হক,সপং- ৃি- 

 সহিুল্ল্াহ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৯৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আোঃ হান্নান,সপং-আোঃ 

খাললক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৯৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াহাদাৎ,সপং- ৃি- িাছু 

 াসঝ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৯৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ম াজালম্মল,সপং- ৃি- নুরুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৯৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রসফক,সপং- ৃি- আহছান 

উল্ল্াহ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.1

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৯৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিলাল,সপং- ৃি- আহছান 

উল্ল্াহ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.56

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২০৯৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ ম ানাফ,সপং- ৃি- আোঃ 

ছা াদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.03

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২০৯৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ রসহ ,সপং- ৃি- আোঃ ছা াদ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.14

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২১০০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সফ আল ,সপং-আোঃ 

ম ানাফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১০১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ছালা উসদ্দন,সপং-আোঃ 

ম ানাফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১০২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জাসহদ,সপং-জাহাসঙ্গর আল , 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

২১০৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নাসছর,সপং- ৃি- ফসরদ 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

২১০৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ জুললখা   মিগ ,স্বা ী- 

 ৃি- ম াোঃ মহলিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
0.06

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

২১০৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সনর,সপং- ৃি- আোঃ জসলল, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১০৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আল ,সপং- ৃি- আোঃ 

জসলল, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২১০৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িাচু স য়া,সপং- ৃি- আোঃ জসলল, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২১০৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ জাহানারা মিগ ,স্বা ী- 

জাহাসঙ্গর, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
0.02

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১০৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জালন আল ,সপং- ৃি- নুর 

আহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১১০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা নুরুল আিছার,সপং- ৃি- নুর 

আহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২১১১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আল ,সপং- ৃি- নুর 

আহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১১২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইব্রাহী ,সপং- ৃি- নুর 

আহাম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১১৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল মহালিন,সপং-ম াোঃ আলী, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

২১১৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আোঃ হাস দ,সপং- ৃি- ম াোঃ 

মহলিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

২১১৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ সনজা ,সপং- ৃি- ম াোঃ 

মহলিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২১১৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হলি ,সপং- ৃি- ম াোঃ 

মহলিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১১৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  না,সপং- ৃি- জাফর উল্ল্াহ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.05

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১১৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িাজুল ইিলা ,সপং- ৃি- আোঃ 

খাললক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২১১৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ ি র,সপং-ম াোঃ আোঃ হাস দ, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১২০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হাসক ,সপং-আোঃ ি র, িাং- 

উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১২১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াললক,সপং- ৃি আবু্দল 

 ন্নাফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২১২২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ   িাজ,সপং- ৃি- ফলয়জ 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১২৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ আসজফা খািুন,স্বা ী-  ৃি-

  সহিুল্ল্াহ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.05

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১২৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ  াহফুজা আকিার,স্বা ী 

আবু্দল কালদর, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
0.04

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২১২৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মখারল দ,সপং- ৃি আবু্দল 

 ন্নাফ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

২১২৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ আল গীরসপং- ৃি ম াোঃ দানু 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

২১২৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আলনায়ার মহালিন,সপং-ম াোঃ 

আোঃ ছাত্তার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.2

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১২৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আজ  ,সপং-ম াোঃ আোঃ 

ছাত্তার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.14

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১২৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ নাসজ ,সপং-ম াোঃ আোঃ 

ছাত্তার, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৩০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ফসরদ,সপং-ম াোঃ আোঃ ছাত্তার, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৩১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা কসির মহালিন,সপং- ৃি- 

আলনায়ার মহালিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.02

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৩২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জাসহদ,সপং- ৃি- জালগর 

মহালিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৩৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ হাসক , সপং-ম াোঃ জুলয়ল, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২১৩৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ হাসল ,সপং- ৃি -কালা স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৩৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নাসছর,সপং- ৃি -কালা স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৩৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সহউসদ্দন,সপং- ৃি -কালা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৩৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আলনায়ার মহালিন,সপং- ৃি -

কালা স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৩৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মনজা ,সপং- াহ আল , 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৩৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ কালদর,সপং- ৃি- ম াোঃ  ালহ 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.02

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৪০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সফ আল ,সপং-আোঃ  সিন, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.02

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৪১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হাসনফ,সপং- ৃি-  সজিুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.18

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৪২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ গসন,সপং- ৃি- চিয়দুর 

রহ ান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২১৪৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ সদদারুল আল ,সপং- ৃি- 

দানু স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৪৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আল ,সপং- ৃি- আস নুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.16

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৪৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ম ারল দ,সপং-ম াোঃ আল , 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.12

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৪৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ এর াদ,সপং-ম াোঃ আল , 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.14

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৪৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  ািুদ,সপং-ম াোঃ আল , িাং-

 উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৪৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  আোঃ রসহ ,সপং- ৃি-  হর  

আলী, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.8

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৪৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  ান্নান,সপং- ৃি- এজাহার 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

2

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৫০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জাহাসঙ্গর আল ,সপং-ম াোঃ 

 ান্নান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.12

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৫১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আল গীর,সপং-ম াোঃ  ান্নান, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.12

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২১৫২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  াহািুি আল ,সপং- ৃি- এজাহার 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৫৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সফ,সপং- ৃি- এজাহার 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৫৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা নুরুল ইিলা ,সপং-ম াোঃ  সফ 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.18

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৫৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মখাকন,সপং-ম াোঃ  সফ 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.13

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৫৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ম াজালম্মল,সপং- ৃি- ম াোঃ 

 ান্নান, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৫৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ জসলল,সপং-ম াোঃ  সফ 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৫৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আলনয়ার,সপং- ৃি রসি 

আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.14

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৫৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ইি াঈল,সপং-ম াোঃ  াহ আল , 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৬০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সনর,সপং- ৃি- আিুল 

কালা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.22

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২১৬১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আোঃ িাচু্চ,সপং- ৃি- আবু্দল 

 াললক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.24

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৬২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ চানু্দ স য়া,সপং- ৃি- কালা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৬৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ  াহনাজ মিগ ,সপং- ৃি-

ম াোঃ িির, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৬৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িাির ,সপং-ম াোঃ ইসিি, িাং- 

উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৬৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ আল গীর,সপং  ৃি- আিুল 

কালা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.1

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৬৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ম াজালম্মল,সপং  ৃি- 

ফকরুল ইিলা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৬৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নাসছর,সপং ম াোঃ মিারহান 

উসদ্দন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.04

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৬৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ  সনর,সপং  ৃি মলদু স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.04

সহংলগালা

42 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৬৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ িািসল া,সপং আিছার 

উসদ্দন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা

73 কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২১৭০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মিারহান উসদ্দন,সপং ম াোঃ 

ম াস্তাসফজ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.05

সহংলগালা

99 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৭১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হাছান ,সপং ম াোঃ নাসছর, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৭২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ ফারুক,সপং ম াোঃ নাসছর, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৭৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ হাসছনা মিগ ,সপং  ৃি- 

 া ছুল আল , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
1.06

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৭৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ মরাসজ আক্তার,স্বা ী- 

আলনায়ার মহালিন, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
0.05

সহংলগালা

102 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৭৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  মিারহান উসদ্দন,সপং  ৃি- 

আবু্দল  াললক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।
0.15

সহংলগালা

115 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৭৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ  সিসদ্দক,সপং আলী মহালিন, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.14

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৭৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  ুছা,সপং  ৃি- এজাহার 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২১৭৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা জাহাসঙ্গর আল ,সপং  ৃি নুরুল 

ইিলা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

২১৭৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা পারসভন আকিার,সপং  ৃি আিুল 

কালা , িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

২১৮০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুচ্ছফা,সপং  ৃি- কালা 

স য়া, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.16

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

২১৮১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ স য়া,সপং  ৃি- নজু স য়া, 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.15

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

২১৮২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ সনজা ,সপং ম াোঃ স য়া, িাং-

 উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.08

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

২১৮৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা স নু আক্তার,সপং  সফউল আল , 

িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি

২১৮৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিু িালহর,সপং  ৃি- হারুনুর 

রস দ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.06

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

২১৮৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নাসছর,সপং  ৃি- হারুনুর 

রস দ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.16

সহংলগালা

130 কাচাঘর 

িিিািরি

২১৮৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রাল দ,সপং  ৃি- হারুনুর 

রস দ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.15

সহংলগালা 654

কাচাঘর 

িিিািরি
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কযাটাগরী
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২১৮৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সলটন ,সপং ম াোঃ কাল  , িাং- 

উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.14

সহংলগালা 3517

কাচাঘর 

িিিািরি

২১৮৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল কালা ,সপং  ৃি- আস নুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.08

সহংলগালা 3568

কাচাঘর 

িিিািরি

২১৮৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িুলিান,সপং  ৃি- আস নুল 

হক, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা 3595

কাচাঘর 

িিিািরি

২১৯০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মখারল দ,সপং ম াোঃ 

ম াজাফ্ফর, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

0.06

সহংলগালা 1761

কাচাঘর 

িিিািরি

২১৯১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হাসনফ,সপং ম াোঃ িুলিান 

আহম্মদ, িাং- উোঃ 

হাজীরসখল,িুয়াসিল,ফটিকছি,চট্টগ্রা

 ।

1.07

সহংলগালা 1788

কাচাঘর 

িিিািরি

২১৯২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আফজাল,সপং িালল আহম্মদ িাং 

রহ িপািা, রাউজান 1.0
জঙ্গল রাউজান

1315

২১৯৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা জাহাঙ্গীর মহালিন,সপং-হাসনফিাং 

রহ িপািা, রাউজান
1.0

জঙ্গল রাউজান

1460

২১৯৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ািুদ,সপং খাললদ        িাং 

রহ িপািা, রাউজান 1.0

জঙ্গল রাউজান
2334

২১৯৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা হািনাি,সপং  ৃি-আবু্দল শুকু্কর 

িাং রহ িপািা, রাউজান
1.0

জঙ্গল রাউজান

2036

২১৯৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা টিপু,সপং ম াোঃআল        িাং 

রহ িপািা, রাউজান 1.0

জঙ্গল রাউজান
2017,20

২১৯৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িাসব্বর,সপং ালজদ    িাং 

রহ িপািা, রাউজান 1.0

জঙ্গল রাউজান
1460

২১৯৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নাসছর,সপং ৃি-শুকু্কর  

আল ,িাং রহ িপািা, রাউজান
1.0

জঙ্গল রাউজান

2334
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২১৯৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সফ,সপং  ৃি আবু্দর 

রসহ ,িাং রহ িপািা, রাউজান
1.0

জঙ্গল রাউজান

2921

২২০০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ছস উর,সপং  ৃি-আলী 

আহম্মদ,িাং রহ িপািা, রাউজান
1.0

জঙ্গল রাউজান

2846

২২০১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িাদ া স য়া,সপং  ৃি-

মদললায়ার ,িাং রহ িপািা, 

রাউজান 1.0

জঙ্গল রাউজান

2708

২২০২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জাফর,সপং ুি-  ীর 

স য়া,িাং রহ িপািা, রাউজান
1.0

জঙ্গল রাউজান

1460

২২০৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ি র,সপং-রসফক,         

িাং রহ িপািা, রাউজান 1.0

জঙ্গল রাউজান
2334

২২০৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রাজু,সপং ম াোঃনুরনিী িাং 

রহ িপািা, রাউজান 1.0

জঙ্গল রাউজান
2036

২২০৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা কায়িার  াহ,সপং ৃি-আিু 

আহম্মদিাং রহ িপািা, রাউজান
1.0

জঙ্গল রাউজান

2017,20

২২০৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃলিকান্দর সপং ৃি-নিীদ আলী,
1.0

জঙ্গল রাউজান
1460

২২০৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জসি ,সপং ৃি-রব্বাি 

আলী,িাং রহ িপািা, রাউজান
1.0

জঙ্গল রাউজান

2921

২২০৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মলাক ান,সপং ৃি-রব্বাি 

আলী,িাং রহ িপািা, রাউজান
1.0

জঙ্গল রাউজান

2846

২২০৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা রসফক,সপং িা শু,িাং 

রহ িপািা, রাউজান 1.0

জঙ্গল রাউজান
2708

২২১০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ইি াঈল,সপং-ম াোঃনুরুচ্ছাফািাং 

রহ িপািা, রাউজান
1.0

জঙ্গল রাউজান

2921

২২১১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ইকিাল,সপং ৃি-নুরুচ্ছাফা,িাং 

রহ িপািা, রাউজান
1.0

জঙ্গল রাউজান

2846
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২২১২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা মফারকান,সপং িাদ া স য়া,        

ম ক পািা, িাপসিদুযৎ মকন্দ্র
6.0 পাহািিলী 2708

২২১৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আস র আহাম্মদ,সপং িাছুন         

 ম ক পািা, িাপসিদুযৎ মকন্দ্র
5.5 পাহািিলী 4679

২২১৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রসফক,সপং আস র মহালিন    

   ম ক পািা, িাপসিদুযৎ মকন্দ্র
3.25 পাহািিলী 4695

২২১৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা কসির,সপং আস র হা জা           

ম ক পািা, িাপসিদুযৎ মকন্দ্র
3.25 পাহািিলী 4696

২২১৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  নুরুল আ ীন,সপং নাসছর আহাম্মদ 

     ম ক পািা, িাপসিদুযৎ মকন্দ্র
4.25 পাহািিলী 4698

২২১৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  মিিী আকিার,সপং  ুনসি স য়া    

  ম ক পািা, িাপসিদুযৎ মকন্দ্র
3.25 পাহািিলী 4478

২২১৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  নুরু আম্মদ,সপং িাদ  স য়া     

ম ক পািা, িাপসিদুযৎ মকন্দ্র
3.71 পাহািিলী 4478

২২১৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  আবু্দর রস দ,সপং িাদ  স য়া     

ম ক পািা, িাপসিদুযৎ মকন্দ্র
3.25 পাহািিলী 4714

২২২০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  আইয়ুি খান,সপং িাদ  স য়া     

ম ক পািা, িাপসিদুযৎ মকন্দ্র
5.2 পাহািিলী 4474

২২২১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  এয়াকুি ,সপং িাদ  স য়া     ম ক 

পািা, িাপসিদুযৎ মকন্দ্র 5.14 পাহািিলী 4715

২২২২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  মভালা স য়া ,সপং  নূরুল আল    

  ম ক পািা, িাপসিদুযৎ মকন্দ্র
5.5 পাহািিলী 4472

২২২৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ুছা  ুনসছ ,সপং  নূরুল আল      

ম ক পািা, িাপসিদুযৎ মকন্দ্র
5.0 পাহািিলী 4722

২২২৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আ: ওহাি,সপং আোঃ িা াদ    িাং 

ওযাইজগরসখল 2.52 ম লুয়া 132
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২২২৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা অসছ আল , সপং- ইিলা  

ওযাইজগরসখল 2.5 ম লুয়া 228

২২২৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ম ািারক মহালিন, সপং- 

ম াোঃ ম াস্তফা  াষ্টার, 

ওযাইজগরসখল 2 ম লুয়া 387

২২২৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জাহাঙ্গীর আল , সপং- 

ইউনুছ, ওযাইজগরসখল 1 ম লুয়া 1239

২২২৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিুল ি র , সপং- মজািার 

ওযাইজগরসখল 2 ম লুয়া 101

২২২৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  নুরুলসদ্দন, সপং আবু্দল কালদর 

সজলানী িাং ওযাইজগরসখল
2 ম লুয়া 1255

২২৩০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ নুরুল নিী সপং- আি ি 

আলী িাং ওযাইজগরসখল
1.5 ম লুয়া 387

২২৩১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিু িালহর,সপং  িাদ া স য়া 

হাওলাদার িাং ওযাইজগরসখল
2 ম লুয়া 1239

২২৩২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিু িালহর,সপং  িাদ া স য়া 

হাওলাদার িাং ওযাইজগরসখল
1.5 ম লুয়া 387

২২৩৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জস র সপং-  ুছা ম শ্রী  িাং 

ওযাইজগরসখল 1 ম লুয়া 1239

২২৩৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল কালা ,সপং রসিউল আল   

িাং ওযাইজগরসখল 1 ম লুয়া 1255

২২৩৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা কসির আহাম্মদ, সপং আিূ কালা  

িাং ওযাইজগরসখল 1.5 ম লুয়া 387

২২৩৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল ি র,সপং আবু্দি ছা াদ     

িাং ওযাইজগরসখল 2 ম লুয়া 1239

২২৩৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সজহাদ, সপং সদদার                  

 িাং ওযাইজগরসখল 2 ম লুয়া 387

২২৩৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা হারুন সপং-  ুরাি               

িাং ওযাইজগরসখল 2 ম লুয়া 1239

২২৩৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আজি আলী,সপং ওয়ালজদ আলী   

 িাং ওযাইজগরসখল
2

ম লুয়া 101

২২৪০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা কাজল,সপং ফজল কসর       িাং 

ওযাইজগরসখল
2

ম লুয়া 387
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িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২২৪১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ািুদ সপং-  ম াহাোঃ আলী       

িাং ওযাইজগরসখল
3

ম লুয়া 1239

২২৪২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  গিুল, সপং আসজজুর রহ ান িাং 

ওযাইজগরসখল
2

ম লুয়া 101

২২৪৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ই া  মহালিন সপং 

 রিুলিু ন,সপং রুহুল আস ন
2

ম লুয়া 1239

২২৪৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা িু ন, সপং- রুহুল আস ন          

িাং কদলপুর,
2

ম লুয়া 101

২২৪৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ জাকাসরয়া মিগ ,সপং ম াোঃ 

সিপ্লি মহালিন,        িাং 

কদলপুর,

0.05

কদলপুর, 21375

২২৪৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হারুন,সপং  ৃি আস নুর 

রহ ান,কদলপুর,
0.05

কদলপুর, 21452

২২৪৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল কালা ,সপং হাসিিুল্ল্াহিাং 

কদলপুর,
0.1

কদলপুর, 21458

২২৪৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ রুিনী আক্তার,সপং স্বা ী- 

ম া: আর ান,কদলপুর,
0.08

কদলপুর, 21470

২২৪৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ  াজানী,সপং স্বা ী- ম াোঃ 

হাছান,কদলপুর,
0.08

কদলপুর, 21634

২২৫০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ই া  আলী,সপং  ুনছুর 

িযাপারী,কদলপুর,
0.06

কদলপুর, 21635

২২৫১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ িসিলা খািুন,স্বা ী- ম াোঃ 

মহা ায়ুন কসির,কদলপুর, 0.05

কদলপুর, 21860

২২৫২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইদু স য়া,সপং ম াছা 

স য়া,কদলপুর,
0.05

কদলপুর, 21869

২২৫৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম া: এনালয়ি কসর ,সপং অসল 

আহ দ,িাং কদলপুর,
0.1

কদলপুর, 9E+05

২২৫৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মরজাউল কসর ,সপং অসল 

আহ দ,কদলপুর,
0.08

কদলপুর, 21921

২২৫৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ হাসছনা মিগ ,সপং ম াোঃ 

আহম্মদ স য়া,কদলপুর,
0.08

কদলপুর, 21929

২২৫৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইছ াইল,সপং ম াোঃ 

ম াহাব্বি আলী,কদলপুর,
0.06

কদলপুর, 23710

২২৫৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মরহানা আক্তার,স্বা ী- 

সদদারুল আল ,কদলপুর,
0.05

কদলপুর, 23748
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২২৫৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ এনা ,সপং  ৃোঃ ম াহাম্মদ 

উলা,কদলপুর,
0.05

কদলপুর, 23752

২২৫৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুল ইছলা ,সপং  ৃি 

এজাহার স য়া,কদলপুর,
0.1

কদলপুর, 25117

২২৬০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিদুল্ল্াহ,সপং ম াোঃ ইসিি 

স য়া,কদলপুর,
0.08

কদলপুর, 25118

২২৬১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আলী আকর,সপং ম াোঃ 

হালফজ স য়া
0.08

কদলপুর, 25119

২২৬২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মলাক ান,সপং ম াোঃ আ জি 

আলী,কদলপুর,
0.06

কদলপুর, 2120

২২৬৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ সজয়াযুল হক,সপং- নুর 

ম াহাম্মদ,কদলপুর,
0.05

কদলপুর, 2121

২২৬৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িাইফুল,সপং- নুর 

ম াহাম্মদ,কদলপুর,
0.05

কদলপুর, 25122

২২৬৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল কাল  ,সপং- ম াোঃ আনজু 

স য়া, কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.1

কদলপুর, 2514

২২৬৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ সদদারুল আল ,সপং- আিুল 

কাল  , কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।
0.08

কদলপুর, 21860

২২৬৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ   িুল আল ,সপং- আিুল 

কাল  , কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।
0.08

কদলপুর, 2159

২২৬৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হাস দ,সপং- ম াোঃ উল্ল্াহ, 

কদলপুর,,জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.06

কদলপুর, 2154

২২৬৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ফারুক,সপং- ম াোঃ িুলা স য়া, 

কদলপুর,,জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.05

কদলপুর, 25118

২২৭০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল জসলল,সপং- ম াোঃ নুরুল 

আল ,কদলপুর,
0.05

কদলপুর, 25119

২২৭১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জালন আল ,সপং- ম াোঃ 

অসল আহ দ, কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।
0.1

কদলপুর, 2120
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২২৭২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নিী,সপং- ম াোঃ অসল 

আহ দ, কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.08

কদলপুর, 2121

২২৭৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রিীউল আল ,সপং- ম াোঃ 

অসল আহ দ, কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।
0.08

কদলপুর, 25118

২২৭৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  ঞু্জরুল আল ,সপং- ম াোঃ 

অসল আহ দ,কদলপুর,
0.06

কদলপুর, 25119

২২৭৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ জহুরা মিগ ,স্বা ী- আস ন 

িসরফ,কদলপুর,
0.05

কদলপুর, 2120

২২৭৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আবু্দল খাললক,সপং- খাইরুল 

ি র, কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।
0.05

কদলপুর, 2121

২২৭৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আইয়ুি,সপং- ম াোঃ ঘুসন 

স য়া, কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.1

কদলপুর, 25118

২২৭৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  ইদুর রহ ান,সপং- ম াোঃ 

লুিফুর রহ ান, কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।
0.08

কদলপুর, 25119

২২৭৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ম াহাম্মদ আলী,সপং- ম াোঃ 

ঘুসন স য়া, কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।
0.08

কদলপুর, 2120

২২৮০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিদুল জব্বার,সপং- ম াোঃ 

ইছহাক, কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.06

কদলপুর, 2121

২২৮১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নসজর আহম্মদ,সপং- ম াোঃ 

 সনর আহম্মদ,কদলপুর,
0.05

কদলপুর, 25118

২২৮২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুল আসজ ,সপং- ম াোঃ 

 সনর আহম্মদ,কদলপুর,
0.05

কদলপুর, 25119

২২৮৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ কসির আহম্মদ,সপং- ম াোঃ 

 সনর আহম্মদ,কদলপুর,
0.1

কদলপুর, 2120

২২৮৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইসিি স য়া,সপং- ম াোঃ  সনর 

আহম্মদ,কদলপুর,
0.08

কদলপুর, 2121
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িনভূস র 
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২২৮৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিুল কালা ,সপং-  ৃোঃ 

আলনায়ার মহালিন,কদলপুর,
0.08

কদলপুর, 25118

২২৮৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জসি ,সপং- ম াোঃ জা াল 

উসদ্দন,কদলপুর,
0.06

কদলপুর, 25119

২২৮৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ মিলু আক্তার,সপং- ম াোঃ 

ইছ াইল,কদলপুর,
0.05

কদলপুর, 2120

২২৮৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিু চি ুর,সপং- ম াোঃ 

িা ছুল আল , 

কদলপুর,কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.05

কদলপুর, 2121

২২৮৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হারুন,সপং- মগালা  

কালদর,কদলপুর,কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.1

কদলপুর, 25118

২২৯০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ সললু আক্তার,সপং- স্বা ী- 

ম াোঃ মরালিল,কদলপুর, 

কদলপুর,,জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.08

কদলপুর, 25119

২২৯১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ মজািনা আক্তার, স্বা ী- 

ম াোঃ ও র,কদলপুর,  

কদলপুর,,জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
0.08

কদলপুর, 2120

২২৯২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াহাি উসদ্দন,সপং- আিুল 

কালি ,কদলপুর, কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।
0.06

কদলপুর, 2121

২২৯৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রসফক,সপং- আিুল 

কালি ,কদলপুর, কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।
0.05

কদলপুর, 25118

২২৯৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  সফজ,সপং- ম াোঃ িুলিান 

আহ দ,কদলপুর, কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।
0.05

কদলপুর, 25119
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িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২২৯৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ মিলু আক্তার,স্বা ী- ম াোঃ 

হাসনফ, কদলপুর,কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।
0.1

কদলপুর, 2120

২২৯৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রিীউল হািান,সপং- কা াল 

উসদ্দন, কদলপুর,কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।
0.08

কদলপুর, 25118

২২৯৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ রুিী আক্তার,স্বা ী- 

আলনায়ার স য়াকদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।
0.08

কদলপুর, 25119

২২৯৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আলী,সপং-  ৃোঃ জসহর 

স য়াকদলপুর,কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

1

কদলপুর, 2120

২২৯৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ ক লা মিগ ,স্বা ী- আিুল 

কালা ,কদলপুর,কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।
0.05

কদলপুর, 25118

২৩০০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াহ আল ,সপং- ম াোঃ 

ছালদক,কদলপুর,কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.05

কদলপুর, 25119

২৩০১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইনুছ,সপং-  াহাজান 

পালটায়ারী,কদলপুর,কদলপুর,,জঙ্গ

ল পারুয়া,পারুয়া।

0.1

কদলপুর, 2120

২৩০২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিু চিয়ি,সপং- আবু্দল 

খাললক,কদলপুর,কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।
0.08

কদলপুর, 2120

২৩০৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ মজিস ন,স্বা ী- ম াোঃ 

জসি ,কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.08

কদলপুর, 2121

২৩০৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ িারস ন আক্তার,স্বা ী- 

িাইফুল ইিলা ,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.06

কদলপুর, 25122

২৩০৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ আল না খািুন,স্বা ী- 

আিুল কালা ,কদলপুর,
0.05

কদলপুর, 2514
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৩০৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিাল ান,সপং- আবু্দল 

খাললক,কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.1

কদলপুর, 2120

২৩০৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িুজা আহ দ,সপং-  ৃি 

হািীিুল্ল্াহ,কদলপুর,,জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.08

কদলপুর, 2121

২৩০৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ মর  ী আক্তারস্বা ী- 

আলনায়ার ,জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.08

কদলপুর, 25122

২৩০৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ কসির আহ দসপং-  ৃি 

কাললা স য়া
0.06

কদলপুর, 2514

২৩১০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ জলু খািুন,সপং- স্বা ী- 

মলাক ান,কুিু িালা,স্বা ী- িু ীর 

নাথ

1

কদলপুর, 2159

২৩১১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ আল না খািুন,স্বা ী- আিু 

সিসদ্দকজঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.1

কদলপুর, 2154

২৩১২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আিু িইয়ুি,সপং- আোঃ 

আহ দ স য়াজঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.08

কদলপুর, 25118

২৩১৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ আিু কা াল, ইব্রাহী , 

জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 1.08

কদলপুর, 25119

২৩১৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ ডসল আক্তার,স্বা ী- 

ইব্রাহী , জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 1.06

কদলপুর, 2120

২৩১৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ িুলিান আহম্মদ,সপং- ম াোঃ 

হায়দার আলী, জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

2

কদলপুর, 2121

২৩১৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ নাজ া আক্তার,স্বা ী- 

মিাল ান, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.1

কদলপুর, 25118

২৩১৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ  লনায়ারা মিগ ,স্বা ী- 

আিুল কালা , জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

1.08

কদলপুর, 25118
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২৩১৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ মিিী আক্তার,সপং- ম াোঃ 

মিকান্দর িাদ া, জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.08

কদলপুর, 25119

২৩১৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রিীউল মহালিন,সপং- ম াোঃ 

জাফর, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 1.06

কদলপুর, 2120

২৩২০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ িাললহা খািুন,স্বা ী- 

এজাহার স য়া, জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

1

কদলপুর, 2121

২৩২১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ ফসরদা মিগ ,স্বা ী-  ম াোঃ 

আস র মহালিন, জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

2

কদলপুর, 25118

২৩২২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ আলনায়ারা মিগ ,স্বা ী- 

 সফউল আল , জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.08

কদলপুর, 25118

২৩২৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রুলিল,সপং- ম াোঃ মিলাল, 

জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
1.08

কদলপুর, 25119

২৩২৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ মরানা মিগ ,স্বা ী- ম াোঃ 

রাল দ, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.06

কদলপুর, 2120

২৩২৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রুলিল,সপং- ম াোঃ  ুকিুল 

মহালিন, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.05

কদলপুর, 2121

২৩২৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুল আল ,সপং-  ৃোঃ িজল 

আহ দ, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 1.1

কদলপুর, 25118

২৩২৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াসহন,সপং- আোঃ ওহাি, 

জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
0.08

কদলপুর, 25119

২৩২৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জালির,সপং- ম াোঃ হারুন, 

জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
1.08

কদলপুর, 2120

২৩২৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ মদলনায়ারা মিগ ,স্বা ী- 

ম াোঃ জস র উসদ্দন, জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

1.06

কদলপুর, 2121

২৩৩০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ মজিস ন আক্তার,স্বা ী- 

আিু িাললি, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 1.05

কদলপুর, 25118
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২৩৩১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ সদলু আক্তার,স্বা ী- ম াোঃ 

িািুল, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.1

কদলপুর, 25118

২৩৩২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম ািাোঃ স নু আক্তার,স্বা ী- ম াোঃ 

জাফর, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 1.88

কদলপুর, 25119

২৩৩৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা নুরুল আিছার,সপং- আিুল 

কাল  , জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.66

 পূিগ রাউজান

2098

২৩৩৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ  া ছুন নাহার,সপং- স্বা ী 

ম াোঃ ইউছুফ, জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

2

 পূিগ রাউজান

2123

২৩৩৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জা াল উসদ্দন,সপং-  া ছুল 

আল , জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 1

 পূিগ রাউজান

22443

২৩৩৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জসি  উসদ্দন,সপং- জসহরুল 

হক, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.5

 পূিগ রাউজান

5232

২৩৩৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ  সনকা মিগ ,সপং- আক্কল 

আলী, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 1

 পূিগ রাউজান

5251

২৩৩৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুর উসদ্দন,সপং- আিুল 

কাল  , জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.08

 পূিগ রাউজান

5302

২৩৩৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রসফক,সপং- কসির আহ দ, 

জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.2

 পূিগ রাউজান

5324

২৩৪০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ািুদ আল ,সপং- আিুল কালা , 

জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
0.05

 পূিগ রাউজান
5326

২৩৪১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ হাস দ,সপং-  ৃি আবু্দর 

ছাত্তার, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
0.12

 পূিগ রাউজান
5331

২৩৪২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  াহিুিুল আল ,সপং- আবু্দর 

ছাত্তার, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
0

 পূিগ রাউজান
5372

২৩৪৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা আিুল কাল  ,সপং- ম াোঃ কালা , 

জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
0.13

 পূিগ রাউজান
5510
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(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৩৪৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা এজাহার স য়া,সপং-  ৃি মিানা 

স য়া, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.2

 পূিগ রাউজান

5558

২৩৪৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ মরাকছানা,স্বা ী আোঃ 

রাজ্জাক, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.15

 পূিগ রাউজান

5585

২৩৪৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুল আল ,সপং- সিরাজুল 

হক, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.08

 পূিগ রাউজান

5613

২৩৪৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ রাল দ,সপং- আোঃ ছালা , 

জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
0.08

 পূিগ রাউজান
7414

২৩৪৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  নছুর ,সপং-  ৃি আলী 

আকির, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.25

 পূিগ রাউজান

5326

২৩৪৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ মিারহান,সপং- ম াোঃ হাছান 

আলী, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.2

 পূিগ রাউজান

5372

২৩৫০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুল কসির,সপং-  ৃি ম াোঃ 

ইছাহাক, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.2

 পূিগ রাউজান

5510

২৩৫১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ হাসল া,স্বা ী-  ািু আল , 

জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
0.25

 পূিগ রাউজান
5558

২৩৫২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জা াল উসদ্দন,সপং-  ৃি 

আবু্দল্ল্াহ, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.25

 পূিগ রাউজান

5326

২৩৫৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুন্নিী,সপং- আহম্মদ 

মচৌধুরী, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
0.25

 পূিগ রাউজান
2243

২৩৫৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  ুনছুর,সপং- আহম্মদ মচৌধুরী, 

জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
0.25

 পূিগ রাউজান
5232

২৩৫৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ম াস্তফা,সপং- আবু্দল 

 াললক, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.22

 পূিগ রাউজান

5251

২৩৫৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ফসরদ স য়া,সপং- আবু্দল 

জসলল, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
0.22

 পূিগ রাউজান
5302

২৩৫৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ ইসিি স য়া,সপং-  ৃি দুদু 

স য়া, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.06

 পূিগ রাউজান

5585
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২৩৫৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ িালাউসদ্দন,সপং-  ৃি 

িুলিান আহল দ, জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.22

 পূিগ রাউজান

5613

২৩৫৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ মিলাল,সপং- আবু্দল 

 াললক, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.22

 পূিগ রাউজান

5558

২৩৬০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  ম াোঃ হারুন, ৃি দুদু স য়া, জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।
0.1

 পূিগ রাউজান
2089

২৩৬১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ   সহদুল,সপং-  ৃি  া ছুল 

হক, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.1

 পূিগ রাউজান

5326

২৩৬২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছোঃ মরালকয়া মিগ ,স্বা ী- আিু 

হাসনফ, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.06

 পূিগ রাউজান

2243

২৩৬৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা  া ছুল আল ,সপং-  ুি জালাল 

আহম্মদ, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.1

 পূিগ রাউজান

5232

২৩৬৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নাসছর,সপং- িা ছুল আল , 

জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
0.08

 পূিগ রাউজান
5372

২৩৬৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  া ছুল আল ,সপং-  ৃি 

আসজজ  ুসি, জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

1

 পূিগ রাউজান

5510

২৩৬৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ জসি ,সপং- ম াোঃ হারুন, 

জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
1

 পূিগ রাউজান
5372

২৩৬৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ কা রুল হািান,সপং- ম াোঃ 

ইসলয়াছ, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 2

 পূিগ রাউজান

5510

২৩৬৮ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ রাসজয়া আক্তার,স্বা ী ম াোঃ 

িািু, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 1

 পূিগ রাউজান

5302

২৩৬৯ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ নুরুল আ ীন,সপং- আোঃ 

কালদর, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
0.1

 পূিগ রাউজান
5324

২৩৭০ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ স য়া,সপং- কসির আহম্মদ, 

জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.1

 পূিগ রাউজান

5326
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২৩৭১ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ আলাউসদ্দন,সপং- আলী 

আকির, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 1.1

 পূিগ রাউজান

5558

২৩৭২ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ  াহ আল ,সপং- আোঃ 

 াললক, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 1

 পূিগ রাউজান

5585

২৩৭৩ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ লাসক আকিার,সপং-  এিাদুর 

রহ ান, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 1

 পূিগ রাউজান

5613

২৩৭৪ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াোঃ মিলাল মহালিন,সপং- এিাদুর 

রহ ান, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 1

 পূিগ রাউজান

7414

২৩৭৫ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা সদদারুল আল ,সপং- আ ীন 

 সরফ, জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
0.5

 পূিগ রাউজান
5326

২৩৭৬ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা জাসহদ মহালিন,সপং- ফজল 

কসর , জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
1.18

 পূিগ রাউজান
5331

২৩৭৭ চট্টগ্রাম রাউজাি ইছামক্তত রাউজািঢালা ম াছাোঃ চিয়দা খািুন,স্বা ী- 

আবু্দল কালদর, জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

1

 পূিগ রাউজান

5372

২৩৭৮ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত গুিা স য়া ,সপিাোঃ আ ানি আলী, 

জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
0.4

জঙ্গল পারুয়া
- - 214 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি
২৩৭৯ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ আস ন  রীফ, সপিাোঃ 

আহম্মদ মহালিন,জঙ্গল পারুয়া, 

পারুয়া।

0.4

জঙ্গল পারুয়া

- - 214 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৩৮০ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত  সরয়  মিগ , সপিাোঃ আস র 

মহালিন,জঙ্গল পারুয়া, পারুয়া। 0.3

জঙ্গল পারুয়া

- - 214 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৩৮১ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ আিুল কাল  , সপিাোঃ 

আহাম্মদ মহালিন িাং-জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.6

জঙ্গল পারুয়া

- - 214 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৩৮২ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আবু্দর রস দ, সপিাোঃ আবু্দর রস দ, 

িাং-হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.5

জঙ্গল পারুয়া

- - 214 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৩৮৩ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ নুরুজ্জা ান, সপিাোঃ 

 সনরুজ্জা ান, িাংজঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.4

জঙ্গল পারুয়া

256 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি
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িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৩৮৪ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ দুলা স য়া, সপিাোঃ  ৃি: 

আিছার আলী, িাংজঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.3

জঙ্গল পারুয়া

256 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৩৮৫ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ আিুল কালা ,সপিাোঃ রও ন 

আলী, িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.25

জঙ্গল পারুয়া

256 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৩৮৬ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ আিুল কালা ,সপিাোঃ আবু্দল 

কালদর, িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.4

জঙ্গল পারুয়া

256 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৩৮৭ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ আিুল কাল  , সপিাোঃ 

রও ন আলী, িাং-জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.25

জঙ্গল পারুয়া

624 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৩৮৮ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আহম্মদ মহালিন, সপিাোঃ  ওকি 

মহালিন, িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.25

জঙ্গল পারুয়া

২৩৮৯ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আহম্মদ মহালিন, সপিাোঃ  ৃি: 

 সিয়ার রহ ান িাং জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.3

জঙ্গল পারুয়া

624 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৩৯০ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ  সহি উল্ল্াহ, সপিাোঃ আিুল 

খালয়র, িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.4

জঙ্গল পারুয়া

624 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৩৯১ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ আবু্দল্ল্াহ,সপিাোঃ আিুল খালয়র

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 

0.4

জঙ্গল পারুয়া

624 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৩৯২ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ আলী মহালিন, সপিাোঃ নান্না 

স য়া,

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.6

জঙ্গল পারুয়া

624 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৩৯৩ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ মিানা স য়া, সপিাোঃ  না স য়া

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.3

জঙ্গল পারুয়া

711 2

সপএফ িিি 

িািী চাষািাদ

২৩৯৪ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত িাইলযা স য়া, সপিাোঃ গুরা স য়া,    

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.4

জঙ্গল পারুয়া

711 2

সপএফ িিি 

িািী চাষািাদ
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৩৯৫ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ কালু স য়া, সপিাোঃ মিালিান 

আহাম্মদ, িাং-জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.6

জঙ্গল পারুয়া

- - 711 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৩৯৬ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত  সনরুজ্জা ান ,সপিাোঃ আবু্দল 

কাসদর িক্স, িাং-জঙ্গল 

পারুয়া,পারুয়া।

0.4

জঙ্গল পারুয়া

- - 711 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৩৯৭ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত রিুল আহাম্মদ,সপিাোঃ উসজর 

আলী,িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.6

জঙ্গল পারুয়া

- - 854 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৩৯৮ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ কসর  িক্স, সপিাোঃ আবু্দল 

গসন

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.25

জঙ্গল পারুয়া

- - 854 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৩৯৯ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আবু্দল কসর , সপিাোঃ  ৃি: ওসহ 

উসদ্দন

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.3

জঙ্গল পারুয়া

- - 423 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪০০ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত হাজী রাজাকুল, সপিাোঃ আ ীর 

আলী,

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।  
0.6

জঙ্গল পারুয়া

423 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪০১ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ আবু্দর রহ ান, সপিাোঃ কালা 

স য়া, িাংজঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.25

জঙ্গল পারুয়া

423 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪০২ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আিুল কাল  , সপিাোঃ আবু্দল 

ওহাি,

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.4

জঙ্গল পারুয়া

423 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪০৩ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত মিালিান আহলম্মদ,সপিাোঃ িাললি 

আলী, িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.4

জঙ্গল পারুয়া

564 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪০৪ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ মিালিান ,সপিাোঃ আবু্দল 

কসর 

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.3

জঙ্গল পারুয়া

564 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি
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কযাটাগরী
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জিরদখললর 
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৪০৫ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত িজল আহাম্মদ,সপিাোঃ আবু্দর রস দ

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।  
0.3

জঙ্গল পারুয়া

1165

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪০৬ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ িা িুল হক,সপিাোঃ আবু্দল 

ওহাি

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.6

জঙ্গল পারুয়া

1165 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪০৭ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ নিাি মহালিন,সপিাোঃ 

ঠান্ডাস য়া

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।  
0.6

জঙ্গল পারুয়া

564 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪০৮ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আবু্দল কসর , সপিাোঃ গুনু স য়া

িাং- হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা । 0.4

জঙ্গল পারুয়া

861 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪০৯ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত সছসদ্দক আহালম্মদ,সপিাোঃ মিালিান 

আহল দ, িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
0.4

জঙ্গল পারুয়া

- - 861 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪১০ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত িা শুল ইিলা ,সপিাোঃ হাস দুল্ল্াহ 

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.25

জঙ্গল পারুয়া

- - 861 2

সপএফ িিি 

িািী চাষািাদ

২৪১১ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত নুরুল ইিলা , সপিাোঃ আবু্দল গফুর

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।  
0.4

জঙ্গল পারুয়া

- - 861 2

সপএফ িিি 

িািী চাষািাদ

২৪১২ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত িদরুজ স য়া, সপিাোঃ িাচা স য়া,

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.4

জঙ্গল পারুয়া

- - 861 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪১৩ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আহাম্মদ মহালিন ,সপিাোঃ 

নুরুজ্জা ান

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.4

জঙ্গল পারুয়া

- - 861 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৪১৪ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আস রজ্জা ান, সপিাোঃ ম াোঃ 

ইছ াইল

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
1

জঙ্গল পারুয়া

448 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪১৫ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত নুরুল আল ,সপিাোঃ ম াোঃ ইউনুছ

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.4

জঙ্গল পারুয়া

448 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪১৬ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত চন্দ্রলিন িিুয়া, সপিাোঃ হসরকৃষ্ণ 

িিুয়া

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।  
0.4

জঙ্গল পারুয়া

448 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪১৭ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ ইউনুছ, সপিাোঃ রও ন আলী,

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.4

জঙ্গল পারুয়া

448 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪১৮ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত হাসিিুর রহ ান,সপিাোঃ মপিান আলী

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.6

জঙ্গল পারুয়া

564 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪১৯ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত িজল আহাম্মদ,সপিাোঃ আলী স য়া

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.25

জঙ্গল পারুয়া কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪২০ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম লহর আলী, সপিাোঃ িসদউল 

আল ,

িাং জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.4

জঙ্গল পারুয়া

1165 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪২১ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত মহালিনুজ্জা ান,সপিাোঃ নজু স য়া,

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.6

জঙ্গল পারুয়া

1165 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪২২ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত জা াল,সপিাোঃ  ৃি: এ দাদ আলী

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.4

জঙ্গল পারুয়া

1165 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি
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সি.এি 
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৪২৩ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত নুর ম াহাম্মদ,সপিাোঃ কসির আহাম্মদ

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।  
0.3

জঙ্গল পারুয়া

1165 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪২৪ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত জাসকর আলী, সপিাোঃ মহালিন আলী

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।  
0.25

জঙ্গল পারুয়া

1165 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪২৫ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ  ুছা,সপিাোঃ মিাফালজ্জল

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.3

জঙ্গল পারুয়া

1165 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪২৬ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত চছয়দ আহাম্মদ,সপিাোঃ িাচা স য়া

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.4

জঙ্গল পারুয়া

- - 1165 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪২৭ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত সছসদ্দক আহাম্মদ,সপিাোঃ আস র 

আলী

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।

0.25

জঙ্গল পারুয়া

- - 1062 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪২৮ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আবু্দল কসর ,সপিাোঃ আবু্দল হাসল 

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।  
0.4

জঙ্গল পারুয়া

- - 1062 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪২৯ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আইয়ুি আলী, সপিাোঃ নসজর 

আহাম্মদ 

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.3

জঙ্গল পারুয়া

- - 1062 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৩০ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত কুদু্দছ স য়া,সপিাোঃ রছু স য়া,িাং- 

জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.4

জঙ্গল পারুয়া

- - 1062 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৩১ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত নুরুল হুদা, সপিাোঃ হায়দার আলী, 

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.3

জঙ্গল পারুয়া

1062 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৩২ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত  ীর আহাম্মদ,সপিাোঃ এয়াকুি 

আলী, িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 1

জঙ্গল পারুয়া

1062 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৪৩৩ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত িুরি স য়া, সপিাোঃ িদিুর মহালিন

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.25

জঙ্গল পারুয়া

1062 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৩৪ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত িস র আহাম্মদ,সপিাোঃ জসহর 

আহাম্মদ

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
1.2

জঙ্গল পারুয়া

464 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৩৫ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আবু্দল মছািহান ,সপিাোঃ ম াোঃ 

আবু্দল্ল্াহ

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.3

জঙ্গল পারুয়া

464 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৩৬ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ ইউনুছ,সপিাোঃ িুফান আলী,

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.6

জঙ্গল পারুয়া

464 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৩৭ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত িাচাস য়া,সপিাোঃ আবু্দর রহ ান 

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
1.5

জঙ্গল পারুয়া

464 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৩৮ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ইউনুছ আলী, সপিাোঃ আহাম্মদ 

আলী

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।  
0.3

জঙ্গল পারুয়া

711 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৩৯ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত িাচা স য়া, সপিাোঃ িস র উল্ল্াহ

িাং-জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 0.25

জঙ্গল পারুয়া

1165 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৪০ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত টুনু স য়া, সপিাোঃ িাচা স য়া, িাং- 

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.24

জঙ্গল পারুয়া

1165 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৪১ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আবু্দল হাসক ,সপিাোঃ আস ন উদ্দীন

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.4

জঙ্গল পারুয়া

1165 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি
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সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৪৪২ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত খসললুর রহ ান, সপিাোঃ নালজর 

আলী,

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
2.1

জঙ্গল পারুয়া

- - 861 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৪৩ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত জা াল,সপিাোঃ  ৃি: অসজর 

আহাম্মদ

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
1.4

জঙ্গল পারুয়া

- - 1165 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৪৪ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত  াহা আল ,সপিাোঃ মনায়াি স য়া,

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
1.75

জঙ্গল পারুয়া

- - 1165 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৪৫ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত কালু আহলম্মদ,সপিাোঃ আজগর 

আলী

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
0.6

জঙ্গল পারুয়া

- - 1053 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৪৬ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত মলদু স য়া,সপিাোঃ আহম্মদ মহালিন

িাং- জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া। 
1.2

জঙ্গল পারুয়া

- - 1053 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৪৭ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত খাললক,সপিাোঃ িুফান আলী, িাং- 

জঙ্গল পারুয়া,পারুয়া।
0.8

জঙ্গল পারুয়া
1053 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি
২৪৪৮ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত কাজী নুরুল আল ,সপিাোঃ  ৃি: 

হাজী িস র আহাম্মদ ,িাং- 

ঠান্ডাছসি

1.32 ভরনছসি - - 80 2

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৪৯ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত কাজী নুরুল আল ,সপিাোঃ  ৃি: 

হাজী িস র , িাং- ঠান্ডাছসি। 1.64 ভরনছসি

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৫০ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত নিাি  াহ মচৌধুরী, সপিাোঃ রসফক 

মচৌধুরী, িাং- ঠান্ডাছসি
1.99 ভরনছসি - - 157 2 295

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি
২৪৫১ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত রসফক মচৌধুরী,সপিাোঃ কায়লকািাদ 

মচৌধুরী, িাং- ঠান্ডাছসি 0.39 ভরনছসি - - 329 2 0

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৫২ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত রসফক সিন মচৌধুরী, সপিাোঃ 

কায়লকািাদ মচৌধুরী, িাং- ঠান্ডাছসি
1.2

ভরনছসি - - 351 2 416

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৪৫৩ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত রসফক সিন মচৌধুরী গং, সপিাোঃ 

কায়লকািাদ মচৌধুরী, িাং-

হািনািাদ, নারায়ণহাট, 

ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।

1.42 ভরনছসি 326 2 151

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৫৪ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আস ন ম ম্বর,সপিাোঃ নুরুল িক্স

িাং-  ঠান্ডাছসি

1.60 ভরনছসি

319,32

4,323

327,32

8

399 কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৫৫ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত মলাক ান মহালিন,সপিাোঃ কসির 

আহাম্মদ,িাং-হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
1.20 ভরনছসি

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৫৬ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত হাল    াষ্টার,সপিাোঃ নুর ম াহাম্মদ 

আজাদ, িাং- ঠান্ডাছসি,হাসল পুর 1.62

ঠান্ডাছসি - - 394 2 479 কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৫৭ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত কসির আহাম্মদ,সপিাোঃ  ৃি: আবু্দর 

রস দ, িাং-  ঠান্ডাছসি
1.11

ঠান্ডাছসি
157 2 295

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি
২৪৫৮ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ আসজজ,সপিাোঃ  সফ উসদ্দন,

িাং-ঠান্ডাছসি,হাসল পুর
1.5

ঠান্ডাছসি

329 2 0

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৫৯ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত রসফক,সপিাোঃ  ৃি: ইউিুফ 

িাং- ঠান্ডাছসি,হাসল পুর 1.5

ঠান্ডাছসি

351 2 416

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৬০ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ জসি ,সপিাোঃ ইউছুফ

িাং- ঠান্ডাছসি,হাসল পুর 2.5

ঠান্ডাছসি

326 2 151

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৬১ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত কাজী ই া ,সপিাোঃ  ৃি: হাজী 

হালফজ আহম্মদ,িাং- 

ঠান্ডাছসি,হাসল পুর

1.2

ঠান্ডাছসি

423 2 211.5

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৬২ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত এ রান মচৌধুরী, সপিাোঃ রসফক 

মচৌধুরী, িাং- হািনািাদ, 

নারায়ণহাট, ফটিকছসি, চট্টগ্রা ।
1

ঠান্ডাছসি

475.9 2 209.9

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি
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কযাটাগরী
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৪৬৩ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত কালা   াষ্টার,সপিাোঃ ম াোঃ কালু 

স য়া

িাং- ঠান্ডাছসি,হাসল পুর
1

ঠান্ডাছসি

528.8 2 208.3

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৬৪ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আিুল কাল  ,সপিাোঃ আলী মহালিন

িাং-ঠান্ডাছসি,হাসল পুর
1

ঠান্ডাছসি

581.7 2 206.7

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৬৫ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত নাসছর ,সপিাোঃ  ৃি: অলী আহাম্মদ 

িাং ঠান্ডাছসি,হাসল পুর 1.6

ঠান্ডাছসি

634.6 2 205.1

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৬৬ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ম াোঃ সিরাজ, সপিাোঃ মহালিন 

িাং-ঠান্ডাছসি,হাসল পুর 1.1

ঠান্ডাছসি

687.5 2 203.5

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৬৭ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আিদুর রসহ ,সপিাোঃ  ৃি: 

আসজজুর রহ ান, িাং- 

ঠান্ডাছসি,হাসল পুর

0.05 ঠান্ডাছসি

740.4 2 201.9

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৬৮ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আিু চছয়দ,সপিাোঃ আবু্দল ছল দ   

 িাং- ঠান্ডাছসি,

3.08 স য়ালিুক্কা - - 82 2 কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি
২৪৬৯ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত কা াল মহালিন,সপিাোঃ নুর 

ম াহাম্মদ

িাং-  ঠান্ডাছসি,

2.5 স য়ালিুক্কা

687.5 2 203.5

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৭০ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত জা াল,সপিাোঃ নুর ম াহাম্মদ

িাং- ঠান্ডাছসি,

1.3 স য়ালিুক্কা

687.5 2 203.5

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৭১ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত ফজল কসির, সপিাোঃ  ৃি: মহালিন 

সিকদার, িাং- ঠান্ডাছসি,

2 স য়ালিুক্কা

687.5 2 203.5

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৭২ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত মিানাস য়া, সপিাোঃ  ৃি: আস ন 

 রীফ িাং- জস র পসর াণ

1.01 স য়ালিুক্কা

687.5 2 203.5

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৭৩ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত নুরুল আিছার,সপিাোঃ  ৃি: আস ন 

 রীফ, িাং-  ঠান্ডাছসি,

2 স য়ালিুক্কা

687.5 2 203.5

কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৪৭৪ চট্টগ্রাম রাঙ্গুক্তিো ইছামক্তত ইছামক্তত আস ন ম ম্বার,সপিা: নুরুল িক্স,

িাং-ভরনছসি, 

3.2 ম ঘাছসি - - 3,8,23,

2629,8

2,90

2 3025 কাচা ঝুপসি ঘর 

িিিািরি

২৪৭৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  জনাি কাউলা  গ, সপং-  সন  গ 

জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.2 জঙ্গল িগাসিল

28

১ ০.২৫ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৭৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি সচনয়াই, সপং -আি কই     

  জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

28

১ ০.০৫ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৭৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি পাল খাইয়া, সপং - মিৌি    

  জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.5 জঙ্গল িগাসিল

28

১ ০.১০ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৭৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াহা উত্ত,সপং হলরশ্ব লাল 

 ুখ্খ জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

28

১ ০.০৮ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৭৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িুসফ  নক,সপং মকলাই 

 ুখ্খ জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.4 জঙ্গল িগাসিল

28

১ ০.০৭ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৮০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াহাই  নক,সপং   ং ইয়ং 

       জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.2

জঙ্গল িগাসিল

60

১ ০.৪০ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৮১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি পাই িুইি,সপং  ং ইয়ং     

       জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.3

জঙ্গল িগাসিল

60

১ ০.৬০ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৮২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি অং চাই, সপং - ইখালু      

       িং জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.5

জঙ্গল িগাসিল

60

১ ০.৩০ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৮৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি অং ছালং,সপং - ইখলু      

  িংজঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.2

জঙ্গল িগাসিল

81

১ ০.৪০ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৮৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি কাউরা, সপং -মকউ          

িংজঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.10

জঙ্গল িগাসিল

81

১

০.৫০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৮৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি সনহাউ,সপং- অয়াউ যা       

      িংজঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.3

জঙ্গল িগাসিল

81

১

০.৭৫

বসতবািী ও 

কাচাগি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৪৮৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি মকউ, সপং- অয়াউ যা       

     িংজঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.2

জঙ্গল িগাসিল

91

১

০.৫০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৮৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি মদয়ালল, সপং- মকউ  ং     

         জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.81

জঙ্গল িগাসিল

91

১

০.২৫

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৮৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি চার িুইয়া, সপং- মকউ      

       িংজঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

জঙ্গল িগাসিল

91

১

০.১০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৮৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আম্প্রি সপং- মকউ          

          িংজঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.2

জঙ্গল িগাসিল

109

১

০.০৮

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৯০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি পাইনু সপং- মকউ            

       িংজঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.3

জঙ্গল িগাসিল

109

১

০.০৯

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৯১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ইয়াং সপং-  নাখ             

        উ িং জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.2

জঙ্গল িগাসিল

109

১

০.৪০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৯২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িু ল সপং ম য়াং িুম্প্র       

       জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.3

জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.৬০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৯৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ইয়াং প্রু,সপং -মকন মদাজাই 

        জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.2

জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.৭০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৯৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি অপু ইসহ,সপং - কন 

মদাজাই        জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.3

জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.৮০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৯৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি লাউদাই,সপং - আপু াও 

 গা       জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.2

জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.৫০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৯৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ফাইলা  গ, সপং - ফুসলরই 

 গ     জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.4

জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.০৮

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৯৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িইয়ুয়ী  গ,সপং- ধনান  গ  

       জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 1.3

জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.৭৫

বসতবািী ও 

কাচাগি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৪৯৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ফিুয়াই  গ,সপং- রাথানউ 

 গ     জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30

জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.৫০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৪৯৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িুজাই, সপং -ি সফউ       

        জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30

জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.২০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫০০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি   সনরুউজ্জা ান সপং - 

ওয়ািী স য়া                         

            জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.2 জঙ্গল িগাসিল

119

১

০.৩০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫০১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি মিাফাজ্জল মহালিন,সপং- 

খসললুর রহ ান                      

             জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

119

১

০.৫০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫০২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িাজাইয়া সপং - দুম্প স য়া   

      জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.5 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.৫০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫০৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি -রাইল িিুয়া, সপং- নি 

িিুয়া       জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.৪০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫০৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ফদা িিুয়া,সপং -িরনী ফদা 

িিুয়া জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.2 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.০৭

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫০৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িািুল িিুয়া, সপং-িরনী ফদা 

িিুয়া                               

      জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.১০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫০৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি েফল্ল্াউর,সপং-  নিাং উরা 

      জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.5 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.৬০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫০৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  কালা স য়া,সপং- আস ন 

স য়া     জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.৩০

বসতবািী ও 

কাচাগি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৫০৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িসফউল আহম্মদ,সপং-ই ান 

উসদ্দন                               

     জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.40

জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.০৯

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫০৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি নুরুল ইিলা , সপং- 

আছরুজা া     জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

1.2 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.৫০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫১০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি এজার স য়া, সপং -আলী 

আহ  দ     জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.১০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫১১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনািআোঃ নিী, সপং- আহ  দ 

হাস দ    জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.5 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.০২

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫১২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আিুল কাল  ,সপং-আিা 

আলী    জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.০৮

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫১৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আিুল কাল  ,সপং- ৃি: 

িদলির   জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.৫০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫১৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ইসিি স য়া,সপং-মজালিদ 

আলী     জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.5 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.৩০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫১৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ননী কু ার চাক া,সপং-  ী 

কু ার চাক া                        

        জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.০২

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫১৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি চংকাল ম াহান ,সপং-   ী 

কু ার                               

            জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.০৫

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫১৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িালহর স য়া,সপং - হাজী 

ওফাি আলী                        

                      জঙ্গল 

িগাসিল, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.2 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.০৯

বসতবািী ও 

কাচাগি

Page 273



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৫১৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ছাইল িাং সপং-মডই েম্পর 

       জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.৪০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫১৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  াহ আল , সপং - আবু্দল 

িারী    জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.০৫

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫২০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আনজারুল হক,সপং 

আহ  দ আলী                     

                    জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.০৩

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫২১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  সনন্দ্র লাল,সপং  ৃি ভুিন 

লাল   জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.৫০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫২২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ফারুক স য়া, সপং-ওয়ালী 

স য়া       জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

60

১

০.৫০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫২৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি হাজী চান িক্স,সপং - নুর 

িক্স       জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.2 জঙ্গল িগাসিল

1222

১

০.৪০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫২৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আস র মহালিন,সপং- আ ীন 

 রীফ জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

1222

১

০.০২

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫২৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  াললক  াসঝ,সপং -জললর 

রহা ন                              

            জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.২০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫২৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  াহ আল ,সপং-মজিল হক 

       জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30

জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.০৯

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫২৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি হালফজ আহং, সপং - 

ছালা ি উল্ল্াহ,                   

                        জঙ্গল 

িগাসিল, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20

জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.৭০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫২৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াস্তাসফজ ,সপং িুলিান 

আহং    জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.৮০

বসতবািী ও 

কাচাগি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৫২৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আনজারুল হক,সপং - 

আসজজ উল্ল্াহ                      

                    জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.2 জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.২৪

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৩০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  আজরুউল্ল্াহ,সপং- িজলুর 

রহ ান                              

             জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.৬০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৩১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িা ছুল হক,সপং ম াহসিন   

       জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.৫০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৩২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি নুরুল হুদা, সপং -আজল 

হক  ুিী জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.০৮

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৩৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ আল ,সপং-আজল 

হক      জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

জঙ্গল িগাসিল

114

১

০.০৭

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৩৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ  া িু সপং - আজল 

হক    জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

1308

১

০.৭০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৩৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি মলদু সপং -   িাজুর 

রহ ান      জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.2 জঙ্গল িগাসিল

1308

১

০.৮০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৩৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি রুহুল আস ,সপং- 

আনজারুল হক   জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

1308

১

০.০৮

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৩৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি চিয়দ আহ ম্দ,সপং- ম াোঃ 

নজর আলী                         

                  জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20

জঙ্গল িগাসিল

1308

১

০.৩৫

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৩৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  সফকুল আল ,সপং-ওয়ালী 

উল্ল্াহ                               

        জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30

জঙ্গল িগাসিল

1308

১

০.০০

বসতবািী ও 

কাচাগি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৫৩৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  াজারুল ইিলা ,সপং- 

ম াোঃ হাসনফ                         

             জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

জঙ্গল িগাসিল

1308

১

০.৫০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৪০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম া িাজুল কসর ,সপং-

দরলি  আলী,                     

                জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

1308

১

০.৪০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৪১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি জা াল উসদ্দন,সপং- িলি 

 াসঝ  জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.2 জঙ্গল িগাসিল

1308

১

০.০৯

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৪২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াস্তাসফজ ,সপং- নুরু স য়া 

         জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

1308

১

০.৪৩

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৪৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  নূর আল ,সপং- আোঃ 

মছািহান     জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

জঙ্গল িগাসিল

1308

১

০.০৫

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৪৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি রসফজুর র ান, সপং -চিয়দ 

রহ ান                              

           জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

জঙ্গল িগাসিল

807.6

১

০.০৯

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৪৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি সগয়াি উসদ্দন, সপং -

আোঃ সজদ   জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

জঙ্গল িগাসিল

822.3

১

০.৫০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৪৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি মলাক ান,সপং - আকন্দ 

স য়া      জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

837

১

০.৫৩

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৪৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ওয়াদুল হক, সপং- িাল্প 

স য়া       জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.2 জঙ্গল িগাসিল

851.8

১

০.০৫

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৪৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  ম াোঃ  সফ, সপং - 

ম াজাির ইিলা                    

                     জঙ্গল 

িগাসিল, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

1.3 জঙ্গল িগাসিল

866.5

১

০.০৭

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৪৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ মহালিন,সপং - ফারুক 

আলী  জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

জঙ্গল িগাসিল

881.3

১

০.০২

বসতবািী ও 

কাচাগি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৫৫০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আোঃ কালদর,সপং  ুছা স য়া   

জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 
0.30

জঙ্গল িগাসিল

896

১

০.১০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৫১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  াহ আল ,সপং- মখারল দ 

স য়া  জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

জঙ্গল িগাসিল

910.7

১

০.৪০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৫২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি মিলালয়ি মহালিন,সপং- 

আোঃ  ান্নান                          

          জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

925.5

১

০.০৮

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৫৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িুলিান আহং,সপং- নিীর 

আহং জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.2 জঙ্গল িগাসিল

940.2

১

০.২০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৫৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি জয়নাল আলিদীন, সপং- 

ম াোঃ মহালিন                       

                 জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

955

১

০.৮০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৫৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আরি আলী, সপং- সজলু্ল্র 

রহ ান জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

জঙ্গল িগাসিল

969.7

১

০.৬০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৫৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ  াসনক,সপং হাসিিু 

উল্ল্াহ     জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

জঙ্গল িগাসিল

984.4

১

০.০৮

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৫৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আহ  দ মহালিন,সপং- 

রসফক উসদ্দন                       

                   জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20

জঙ্গল িগাসিল

999.2

১

০.৫০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৫৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  নুরুল আল ,সপং - এলাহী 

িক্স     জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

1014

১

০.৩০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৫৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  সনরুজ্জা ান, সপং- রসফক 

উসদ্দন                    জঙ্গল 

িগাসিল, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.2 জঙ্গল িগাসিল

1029

১

০.০৮

বসতবািী ও 

কাচাগি
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৫৬০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িাদ া স য়া, সপং- কিুল 

আহং   জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

1043

১

০.০৯

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৬১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি খালররুজ্জা ান,সপং- ওরা 

স য়া     জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

জঙ্গল িগাসিল

1058

১

০.৬০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৬২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি মিকান্দর স য়া,সপং- 

ওরায়দুল্ল্াহ   জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

জঙ্গল িগাসিল

1073

১

০.৮০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৬৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ইউিুফ আলী,সপং   

মহদালয়ি আলী                     

               জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

জঙ্গল িগাসিল

1088

১

০.৭০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৬৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি চিয়দ  াষ্টার,সপং- 

মহদালয়ি আলী                     

                          জঙ্গল 

িগাসিল, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল িগাসিল

1102

১

০.৫০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৬৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  সনরুজ্জা ান,সপং-মহদালয়ি 

আলী                                

             জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.2 জঙ্গল িগাসিল

1117

১

০.২০

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৬৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িাদ  স য়া,সপং-আলী স য়া  

     জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 জঙ্গল 

বগাক্তবল

1132

১

০.৫৮

বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৬৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আলিাফ মহালিন, সপং চান স য়া

0.20

বগাক্তবল

1147

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৬৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ম াোঃ মিলালা মহালিন,সপং 

 াহজাহান জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

1161

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৬৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ সিরাজুল ইিলা ,সপং-

ম াোঃ ইব্রাহী  জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20

বগাক্তবল

1176

১ বসতবািী ও 

কাচাগি
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৫৭০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আল গীর, সপং -আোঃ  ান্নান 

        জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

1.3 বগাক্তবল

1191

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৭১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আিুল হাল  , সপং- আিুল 

কাল    জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.2 বগাক্তবল

1206

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৭২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ আিু, সপং- 

ম াোঃল াজা লম্মল মহালিন,  জঙ্গল 

িগাসিল, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 বগাক্তবল

1220

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৭৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি নুরুল আল , সপং- ম াোঃ 

ম াজা লম্মল মহালিন, জঙ্গল 

িগাসিল, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20

বগাক্তবল

1235

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৭৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ ফজল, সপং-ম াোঃ 

ম াজা লম্মল    জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

1250

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৭৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি সদদারুল আল ,সপং- 

রসফকুল ইিলা                     

                      জঙ্গল 

িগাসিল, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

1265

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৭৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ পারলভজ সপং- হাসনফ 

       জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 বগাক্তবল

1279

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৭৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  াহাল , সপং - আোঃ 

খাললক      জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.2 বগাক্তবল

1294

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৭৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আোঃ শুকু্কর -সপং-আোঃিালিন 

       জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 বগাক্তবল

1309

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৭৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ হাসনফ,সপং ৃ: 

ইি াইল মহালিন,                 

                 জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

1323

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৮০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি মকারিান আলী,সপং-

ম াোঃইউিুফ জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

1338

১ বসতবািী ও 

কাচাগি
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(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৫৮১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি -আিুল হাল  , সপং -

আজ  িুইজ্জা,                    

                জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

1353

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৮২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আলিাফ মহালিন,সপং- 

 ৃি: িুসফকুল আল ,              

                জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 বগাক্তবল

1368

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৮৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আিুল িা ার, সপং- মগালা  

নুর   জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.2 বগাক্তবল

1382

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৮৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি - া ছুল হক,সপং - ফজুল 

হক     জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 বগাক্তবল

1397

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৮৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ িািুল সপং-  ৃি:  

আলী       জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

1412

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৮৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি রসহি,সপং-ফজুল হক        

        জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

1427

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৮৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ মদললায়ার-সপং-

ফকরুল ইিলা                     

               জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

1441

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৮৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  াহািুসদ্দন,সপং-  াহা আল  

     জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 বগাক্তবল

1456

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৮৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আল না মিগ ,সপং-

ওরায়দুল্ল্াহ    জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.2 বগাক্তবল

1471

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৯০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি   সহদুল্ল্াহ সপং- ওিায়দুল্ল্াহ 

        জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 বগাক্তবল

1486

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৯১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ মিলাল,সপং- ুছা স য়া  

       জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

1500

১ বসতবািী ও 

কাচাগি
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খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৫৯২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি মকারিান আলী,সপং- 

আলিাফ মহালিন,                 

                 জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

1515

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৯৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ পারলভজ সপং- আিুল 

কালা     জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

1530

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৯৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আইযুি,  সপং -ম াোঃ 

মহালিন        উত্তর 

ঘাগিা(ইিলা পুর), রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 বগাক্তবল

1545

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৯৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি নাসি া মিগ ,  সপং -স্বা: 

ইউনুি         উত্তর 

ঘাগিা(ইিলা পুর), রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.2 বগাক্তবল

1559

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৯৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ জসি ,সপং - সগয়াি 

উসদ্দন         উত্তর 

ঘাগিা(ইিলা পুর), রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 বগাক্তবল

1574

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৯৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি নুরুজ্জাপা,সপং - নুর 

ইিলা        উত্তর 

ঘাগিা(ইিলা পুর), রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 1.20

বগাক্তবল

1589

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৯৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ ইব্রাহী ,সপং - 

আিাদুল হক      উত্তর 

ঘাগিা(ইিলা পুর), রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

1604

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৫৯৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ফুল স য়া,সপং - ছসিউল্ল্াহ   

  উত্তর ঘাগিা(ইিলা পুর), 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 
1.00

বগাক্তবল

1618

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬০০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ইউিুফ সপং - সদল 

ম াহাম্মদ  উত্তর 

ঘাগিা(ইিলা পুর), রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

2 বগাক্তবল

1633

১ বসতবািী ও 

কাচাগি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৬০১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি মলাক ান মহালিন সপং - 

ম াহাম্মদ স য়া, উত্তর 

ঘাগিা(ইিলা পুর), রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.2 বগাক্তবল

1648

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬০২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি মিলালয়ি মহালিন, সপং - 

নুরুল হক, উত্তর 

ঘাগিা(ইিলা পুর), রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 বগাক্তবল

1663

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬০৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি মকারিান আলী, সপং - 

আলিাফ মহালিন  উত্তর 

ঘাগিা(ইিলা পুর), রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

1677

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬০৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আিুল কালল , সপং 

আলিাফ মহালিন,                 

                   জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

1692

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬০৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আোঃ নিী ,সপং  ৃিোঃ নুরুল 

ইিলা জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

1707

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬০৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আলী মহালিন,সপং - আস র 

হা জা জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 বগাক্তবল

1721

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬০৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  াহফুজ উসদ্দন,-সপং  

 াহাদুল্ল্াহ জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.2 বগাক্তবল

1736

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬০৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি রসফকুল ইিলা ,সপং- 

সিরাজুল ইিলা ,                  

                জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

0.3 বগাক্তবল

1751

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬০৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ মহালিন,সপং- ফজর 

রহ ান জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 1.00

বগাক্তবল

1766

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬১০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি নাসজ  উসদ্দন,সপং- আোঃ 

রস দ জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

1780

১ বসতবািী ও 

কাচাগি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৬১১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ইউিুফ  ৃি,সপং  ৃি 

মিলাল     জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

1795

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬১২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ হারুন,সপং- ৃিোঃ 

মিলাল     জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

1810

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬১৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ  ািুদ,সপং - মিলাল   

        জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

1825

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬১৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ আল ,সপং- িা ছল 

হক    জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

1839

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬১৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ মিকান্দর,সপং- ম াোঃ 

 সফ    জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

1854

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬১৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ সদদার,সপং- সগয়াি 

উসদ্দন  জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

1869

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬১৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ সিরাদুল হক,সপং- ৃি 

সছসদ্দক আহম্মদ                     

       জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

1884

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬১৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি সছসদ্দক আলী,সপং -  ৃি  

আদ  আলী,                       

              জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 2.00

বগাক্তবল

1898

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬১৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃইউিুফ,সপং - ৃি 

হালফজুর রহ ান                    

                জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

1913

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬২০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ জা াল, সপং- এ 

জাহার স য়া                         

                     জঙ্গল 

িগাসিল, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

1928

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬২১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ মিলাল,সপং- কসর  খাোঁ  

       জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

1943

১ বসতবািী ও 

কাচাগি
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৬২২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আিু িালহর,সপং- হা পু 

স য়া      জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

1957

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬২৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ  সিউর রহ ান,সপং- 

আোঃ ছাত্তার                         

            জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20

বগাক্তবল

1972

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬২৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ আলী,সপং- কালা স য়া 

      জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

1987

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬২৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি নুরুল আল ,সপং -  নুর 

ম াহাম্মদ,                         

                জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

2002

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬২৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি হাসনফ সপং- নুর ম াহাম্মদ   

     জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

2016

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬২৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ হারুন,-সপং-  দন 

আলী     জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

2031

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬২৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ আল গীর,সপং - কসির 

আহম্মদ                             

           জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

2046

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬২৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম াোঃ জা াল উসদ্দন,সপং-

ম াোঃ ইয়াসছন জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 
1.00

বগাক্তবল

2061

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৩০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িাচা স য়া,সপং- নুর ইিলা  

(িাইলল্ল্)                           

      জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

2075

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৩১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি নুর মহালিন,সপং- 

িসফিরদার     জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

2090

১ বসতবািী ও 

কাচাগি
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৬৩২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি মরসজয়া, স্বা ী- নিীর 

মহালিন     জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

2105

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৩৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি রুহল আস ন,সপং- ফজলুল 

হক চুকাসন,                        

            জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

2119

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৩৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িাল া মিগ , স্বা ী- নিীর 

মহালিন,                           

          জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

2134

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৩৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  লনায়ারা মিগ , স্বািী 

সিরাজ       জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

2149

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৩৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আরাফাি,সপং-আোঃ হান্নান   

      জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

2164

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৩৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িািুল,    সপং-িালচক        

      জঙ্গল িগাসিল, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30

বগাক্তবল

2178

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৩৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আিু হাসনফ দুলাল,সপং - 

মজিল মহালিন                     

                  জঙ্গল িগাসিল, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

2193

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৩৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আবু্দল দুলাল,সপং- ওয়াসর  

খাোঁ        উত্তর 

ঘাগিা(ইিলা পুর), রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20

বগাক্তবল

2208

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৪০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আলী আহ  দ, সপং- নজু 

স য়া    উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 
1.30

বগাক্তবল

2223

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৪১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ওি ান আলী ,  সপং   ৃি 

আলী কদ   দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2252

১ বসতবািী ও 

কাচাগি
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আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৬৪২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আহাম্মদ মহালিন  সপং-  

দসিণ ঘাগিা, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।
2.00 দক্তষি ঘাগিা 2267

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৪৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি   ইসিি স য়া    সপং-আয়ুি 

আলী     দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2282

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৪৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  সফ স য়া   সপং ইছহাক 

স য়া-  দসিণ ঘাগিা, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2296

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৪৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িফাজ্জল আহাম্মদ    সপং 

 জু স য়া-   দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.30 দক্তষি ঘাগিা 2311

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৪৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আিুল কাল     সপং  জজু 

স য়া-       দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2326

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৪৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ফজল কসর    সপং- ুনু 

স য়া         দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.30 দক্তষি ঘাগিা 2341

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৪৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি রুহুল আস ন সপং  কিুল 

আহাম্মদ-   দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2355

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৪৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম ািারক স য়া   সপং  সফজ 

স য়া-     দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2370

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৫০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  জাসকর মহালিন  সপং-িস র 

উল্ল্াহ     দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.30 দক্তষি ঘাগিা 2385

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৫১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  হফন স য়া  সপং  জাসকর 

মহালিন -                দসিণ 

ঘাগিা, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।
0.20 দক্তষি ঘাগিা 2400

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৫২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আ: কসর   সপং-জাসকল     

            দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.30 দক্তষি ঘাগিা 2414

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৫৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িস র মহালিন   সপং-   নু 

স য়া               দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2429

১ বসতবািী ও 

কাচাগি
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অনযানয 
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৬৫৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িসছরা আহাম্ম সপং  সফজ 

রহ ান সপং-  দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 1.00 দক্তষি ঘাগিা 2444

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৫৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আিুল কাল     সপং-

আহছান উল্ল্াহ     দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.30 দক্তষি ঘাগিা 2458

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৫৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  ম া: ইউনুছ   সপং- আিুল 

খালয়র     দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 1.00 দক্তষি ঘাগিা 2473

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৫৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম া: ইছহাক   সপং-  আিুল 

খালয়র     দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.30 দক্তষি ঘাগিা 2488

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৫৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম া: ইসি    সপং- আিুল 

খালয়র     দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2503

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৫৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম া: হাছান    সপং   ম া: 

রাজা স য়া    দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2517

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৬০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি কালু স য়া   সপং- খসললুর 

রহ ান      দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.30 দক্তষি ঘাগিা 2532

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৬১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  খসললুর রহ ান    সপং 

মকারিান আলী  দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2547

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৬২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি   হফল স য়া     সপং- 

জাসকর মহালিন  দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.30 দক্তষি ঘাগিা 2562

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৬৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি মহালিন আহাম্মদ   সপং 

এ জাদ আালী -  দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2576

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৬৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আ: কসর  সপ: জাসকল      

  সপং-     দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2591

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৬৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িস র মহালিন        সপং- 

 নু স য়া     দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.30 দক্তষি ঘাগিা 2606

১ বসতবািী ও 

কাচাগি
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অনযানয 
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৬৬৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  সছিা আহাম্মদ           

সপং- সফজ রহ ান      দসিণ 

ঘাগিা, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।
0.20 দক্তষি ঘাগিা 2621

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৬৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি আিুল কাল  , সপং-

আহছান উলযাহ   দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 1.00 দক্তষি ঘাগিা 2635

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৬৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম া: ইনুছ ,সপং- আিুল 

খালয়র         দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2650

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৬৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম া: ইউিুফ        সপং-

আিুল খালয়র           দসিণ 

ঘাগিা, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।
0.20 দক্তষি ঘাগিা 2665

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৭০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনা ম া: ইসিি                    

সপং-আিুল খালয়র    দসিণ 

ঘাগিা, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।
2.00 দক্তষি ঘাগিা 2680

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৭১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম া: হাছান      সপং-  

আিুর কালয়র                দসিণ 

ঘাগিা, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।
0.20 দক্তষি ঘাগিা 2694

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৭২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম া:হাছান          সপং-

রাজা স য়া                দসিণ 

ঘাগিা, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।
0.30 দক্তষি ঘাগিা 2709

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৭৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম া: খসললুর রহ ান     

সপং- মকারিান আলী      দসিণ 

ঘাগিা, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।
0.20 দক্তষি ঘাগিা 2724

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৭৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  আসছয়া খািুন        সপং-

খসললুর রহ ান      দসণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2739

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৭৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  সিউর রহ ান , সপং-

মজিল আহাং  ,  দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.30 দক্তষি ঘাগিা 2753

১ বসতবািী ও 

কাচাগি
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কযাটাগরী
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৬৭৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি মিাফাজ্জল মহালিন       

সপং- িুলিান, দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2768

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৭৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ফজল কসর              

সপং- আবু্দর রহ ান ,       দসিণ 

ঘাগিা, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।
0.30 দক্তষি ঘাগিা 2783

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৭৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি িাদ া স য়া       সপং-

ফজল কসর                  দসিণ 

ঘাগিা, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।
0.20 দক্তষি ঘাগিা 2798

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৭৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  ুসি স য়া           সপং- 

মহদালয়ি আলী          দসিণ 

ঘাগিা, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।
0.20 দক্তষি ঘাগিা 2812

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৮০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি খসললুর রহ ান           

সপং মকারিান আলী        দসিণ 

ঘাগিা, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।
0.50 দক্তষি ঘাগিা 2827

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৮১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ছালদক আলী            

সপং- র জান আলী        দসিণ 

ঘাগিা, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।
1.00 দক্তষি ঘাগিা 2842

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৮২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ম া: রাজ্জাক          সপং-

 নিুর আলী             দসিণ 

ঘাগিা, রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।
0.30 দক্তষি ঘাগিা 2856

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৮৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি কসির আহাম্মদ         সপং-

মকারিান আলী      দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।
0.20 দক্তষি ঘাগিা 2871

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৮৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি ফজল আহাম্মদ      সপং- 

মখালা স য়া দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2886

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৮৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  সিউর রহ ান, সপং-হুরা 

স য়া        দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.30 দক্তষি ঘাগিা 2901

১ বসতবািী ও 

কাচাগি
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কযাটাগরী
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৬৮৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  আিুল ি র ,সপং-আবু্দর 

রস দ  আহাম্মদ     দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।
0.20 দক্তষি ঘাগিা 2915

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৮৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  সিরাজুল ইিলা , সপং-  

কালা স য়া দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.30 দক্তষি ঘাগিা 2930

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৮৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  নুরুল ইিলা , সপং-মগানা 

স য়া    দসিণ ঘাগিা, রাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2945

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৮৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  ঠান্ডা স য়া     সপং-দুদু 

স য়া       দসিণ ঘাগিা, 

রাংগুসনয়া, চট্টগ্রা । 0.20 দক্তষি ঘাগিা 2960

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৯০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জনাি  সিয়ার রহ ান সপং লালু 

স য়া দসিন ঘাগিা রাঙু্গসনয়া  

চট্টগ্রা  । 0.30 দক্তষি ঘাগিা 2974

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৯১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আবু্দল খাোঁ  , সপং ওয়াসর  খাোঁ ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 2989

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৯২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আলী আহম্মদ , সপং নজু স য়া 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 1.00 উত্তর ঘাগিা 3004

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৯৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আবু্দল নিী  , সপং নুরুল আস ন 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 1.00 উত্তর ঘাগিা 3019

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৯৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আবু্দল গফুর , সপং লাল স য়া      

    উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3033

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৯৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  াহ আল   , সপং নুর আহম্মদ     

   উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3048

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৯৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আহিান উল্ল্াহ , সপং আবু্দর রসহ  

         উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3063

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৯৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল িাজুল ইিলা  , সপং িজলুর 

রহ ান উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3078

১ বসতবািী ও 

কাচাগি
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িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৬৯৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল রসরয়ি উল্ল্াহ , সপং নসজর 

আহম্মদ উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3092

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৬৯৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল মগালা  রহ ান , সপং খসললুর 

রহ ানউত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3107

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৭০০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আবু্দল হাসক  , সপং নছর 

উসদ্দনউত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3122

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৭০১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল হাসফজুর রহ ান, সপং মিানা স য়া 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 1.20 উত্তর ঘাগিা 3137

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৭০২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল রসরয়ি উল্ল্াহ , সপং নসজর 

আহম্মদউত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3151

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৭০৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ইফনুি স য়া সপং- খসললুর রহ ান 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3166

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৭০৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ইয়াকুি আলী সপং খসললুর রাহ ান 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3181

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৭০৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ইফিুফ আলী সপং খসললুর রহ ান 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 1.00 উত্তর ঘাগিা 3196

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৭০৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল নুর নিী সপং কাঞ্চন স য়া উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3210

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৭০৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল বাদো ক্তমো ক্তপাং মমািয়লছুর 

রহমাি উত্তর ঘাগিা (ইসলামপুর) 

রাঙ্গুক্তিো, চট্টগ্রাম

0.30 উত্তর ঘাগিা 3225

১ বসতবািী ও 

কাচাগি

২৭০৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল টুলু স য়া সপং অলহদ আলী  উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3240

১ িিিিািী ও 

কাচাগি
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৭০৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  া িু স য়া সপ নুর স য়া  উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3254

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭১০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল রস দ আহম্মদ সপং আ জাদ আলী 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3269

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭১১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  মিনযু লাল সপং শুরু চন্দ্র 

লালউত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3284

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭১২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল রভ  কু ার সপং গুরু চন্দ্র 

নাথউত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3299

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭১৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল িাদ া স য়া সপং আকির আলী 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3313

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭১৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  াসনক চাক া সপং  সনন্দ্র কু ার 

চাক া উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3328

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭১৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল কালদর স য়া সপং দসলল স য়া উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 1.00 উত্তর ঘাগিা 3343

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭১৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  ম ানলক চাক া সপং  ুনা  চাক া 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3358

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭১৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল অসনল চন্দ্র সপং  িসিি চন্দ্র উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3372

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭১৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  মিানা স য়া সপং কাঞ্চন উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 1.00 উত্তর ঘাগিা 3387

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭১৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  মযিা স য়া সপং আিুল স য়া উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 1.00 উত্তর ঘাগিা 3402

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭২০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  মলদু স য়া সপং রস দউত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
1.00 উত্তর ঘাগিা 3417

১ িিিিািী ও 

কাচাগি
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কযাটাগরী
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৭২১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল কাঞ্চন স য়া সপং হাল   স য়াউত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3431

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭২২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আবু্দল সপং আবু্দল িালরক উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 1.00 উত্তর ঘাগিা 3446

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭২৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল িািুল সপং  সহদুল উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20 উত্তর ঘাগিা 3461

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭২৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জাফর সপং রসফক উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.30 উত্তর ঘাগিা 3476

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭২৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল িাইটটাইয়া সপং নুর ম াহাম্মদ 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3490

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭২৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  মহলাল সপং কাঞ্চন,উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.30 উত্তর ঘাগিা 3505

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭২৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল িুন্দর আলী সপং আিুল স য়া,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3520

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭২৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  মখারল দ সপং মহলাল, উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3535

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭২৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  মগাপাল সপং আসজজ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3549

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৩০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল চান স য়া সপং মফনু স য়া,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3564

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৩১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আকির সপং এৎাহার,উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.30 উত্তর ঘাগিা 3579

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৩২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল হাল   সপং জসহর ,উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20 উত্তর ঘাগিা 3594

১ িিিিািী ও 

কাচাগি
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৭৩৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল িুন্দর  সপং মজিল মহালিন ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3608

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৩৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল কসির সপং জসহরুল হক ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3623

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৩৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল মিলাল সপং কসর  ,উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.30 উত্তর ঘাগিা 3638

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৩৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল নুর নিী সপং  ৃি িসফকুর রহ ান 

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3652

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৩৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল মিলাল সপং একরা ুল হক ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3667

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৩৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  সনর সপং কালু িওোঃ,উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.30 উত্তর ঘাগিা 3682

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৩৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আোঃ শুকু্কর সপং  ৃি নসজর আহম্মদ 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3697

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৪০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল অসহির রহ ান সপং  ৃি আস নুর 

রহ ান উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3711

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৪১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  মিানা স য়া সপং মগালাপ স য়া, 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3726

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৪২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  ুছা সপং ম াজাল ল মহালিন 

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3741

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৪৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল িাদার আলী সপং  ৃি  ঞু্জর আলী 

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3756

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৪৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল নুর আল  সপং  ৃি আস ন ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3770

১ িিিিািী ও 

কাচাগি
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৭৪৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  াহিুি সপং আলিদ আলী ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3785

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৪৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আজগর আলী সপং মনওয়া ি 

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3800

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৪৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল কা াল উসদ্দন সপং জসহর উসদ্দন 

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3815

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৪৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আিু িকর সপং  ৃি  ুনীর স য়া, 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3829

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৪৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জাফর আহম্মদ সপং  ৃি িাচা 

স য়া,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3844

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৫০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল শুকু্কর আহম্মদ সপং  ৃি িাচা,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3859

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৫১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল হাসিিুর রহ ান সপং  ৃি আোঃ রসহ  

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3874

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৫২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল হান্নান সপং  ৃি আোঃ রসহ  ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3888

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৫৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আল  সপং  ৃি আোঃ রসহ  ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3903

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৫৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আোঃ ছাত্তার সপং আোঃ গফ্ফার 

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 3918

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৫৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল পারসভন আক্তার স্বা ী আোঃ  াললক 

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3933

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৫৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল নুরুন্নী স্বা ী মিলাল ,উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.30 উত্তর ঘাগিা 3947

১ িিিিািী ও 

কাচাগি
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৭৫৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আবু্দল সপং িালদক ,উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20 উত্তর ঘাগিা 3962

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৫৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  মির আলী সপং সিরাজ স িী, 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 3977

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৫৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  ঞু্জর সপং নালছর , উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.30 উত্তর ঘাগিা 3992

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৬০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আিু চিয়দ সপং ছালা ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4006

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৬১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আিু িালহর সপং ছালা             

           উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 4021

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৬২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ম াছলল  সপং ছালা  উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4036

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৬৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আিু চছয়দ সপং  ৃি আোঃ ছাল  

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 1.30 উত্তর ঘাগিা 4050

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৬৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল িাহািুসদ্দন সপং  ৃি িাদ া, উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4065

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৬৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আলা উসদ্দন সপং  ৃি িাদ া , 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4080

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৬৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  নু স য়া সপং িাদ া উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.30 উত্তর ঘাগিা 4095

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৬৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আোঃ কালদর সপং  ৃি আোঃ আস ন 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4109

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৬৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আোঃ  ন্নান সপং আোঃ রস দ উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 4124

১ িিিিািী ও 

কাচাগি
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৭৬৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল মনজা  সপং  ৃি লসিফ উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4139

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৭০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল হাছান আলী সপং আলী উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 4154

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৭১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ম ৌলভী জা াল সপং রসফক উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4168

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৭২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ম াোঃ হারুন সপং নছর আলী উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4183

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৭৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আোঃ হান্নান সপং আোঃ রস দ উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 4198

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৭৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ম াোঃ চিয়দ সপং কালু স য়া উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4213

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৭৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আোঃ রস দ সপং কালু স য়া উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 4227

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৭৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল রাজ্জাক সপং কালু স য়া উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4242

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৭৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল মদলুয়ার মহালিন সপং মিালহল 

উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 4257

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৭৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল িুজন সপং মদলুয়ার মহালিন উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4272

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৭৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল মিালহল সপং ম াোঃ হারুন উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4286

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৮০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল রুলিল সপং হারুন উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.30 উত্তর ঘাগিা 4301

১ িিিিািী ও 

কাচাগি
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৭৮১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ম াোঃ আফছার সপং  ৃি কসির 

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4316

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৮২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আল গীর সপং  ৃি কসির  ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 4331

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৮৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জাহাঙ্গীর সপং  ৃি কসির  ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4345

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৮৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ম াোঃ নাসজ  সপং আবু্দল রি  

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 4360

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৮৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল রাজু সপং আোঃ রি  ,উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
1.20 উত্তর ঘাগিা 4375

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৮৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আল  সপং িালহি স য়া  ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4390

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৮৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল মিসল  সপং  ৃি আ ীর হা জা  

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 4404

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৮৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ম াোঃ হাছান সপং  ৃি িুলিান  

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4419

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৮৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল স নু আক্তার স্বা ী  ৃি মগালা  

মহালিন  ,উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.30 উত্তর ঘাগিা 4434

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৯০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল জালির মহালিন সপং  ৃি মগালা  

মহালিন ,উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20 উত্তর ঘাগিা 4448

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৯১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল হাছান সপং িাদ া স য়া , ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 4463

১ িিিিািী ও 

কাচাগি
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৭৯২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  াহািুি সপং আিুল  ,উত্তর ঘাগিা 

(ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20 উত্তর ঘাগিা 4478

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৯৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল মিল্ল্াহ সপং  ৃি ম া ারফ  ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4493

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৯৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল মিকান্দর সপ  ৃি ম া ারফ  

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 4507

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৯৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল মলাক ান সপং আস র মহালিন  

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4522

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৯৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল রহ ান সপং মলাক ান  ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 4537

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৯৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আোঃ হাল   সপং আোঃ কাল    

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4552

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৯৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ছলল ান সপং  ৃি আস র হা জা  

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 4566

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৭৯৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ম াোঃ মহালছন সপং  ৃি গুন স য়া  

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4581

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮০০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল মিালহল সপং ম াোঃ মহালিন  

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4596

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮০১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল স সহউসদ্দন সপং আনছার  ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 4611

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮০২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল নূর আল  সপং  সিউর রহ ান  

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4625

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮০৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  াহ আল  সপং  সিউর রহ ান 

,উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 4640

১ িিিিািী ও 

কাচাগি
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৮০৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ছলল ান স কদার সপং  ৃি কালা   

, উত্তর ঘাগিা (ইিলা পুর) 

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20 উত্তর ঘাগিা 4655

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮০৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল কালদর সপং নুরুল হক  ,উত্তর 

ঘাগিা (ইিলা পুর) রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30 উত্তর ঘাগিা 4670

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮০৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল নুরুল আল  সপং নুরুজ্জা ান  

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20  ধযঘাগিা 4684

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮০৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল নুরুল ইিলা  সপং ঝুনু্ট স য়া , 

 ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20  ধযঘাগিা 4699

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮০৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল নুর ম াহাম্মদ সপং 

আ রাফউজ্জা ান,  ধযঘাগিা  

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30  ধযঘাগিা 4714

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮০৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল মভলা স য়া সপং হাজী  কিুল
0.20  ধযঘাগিা 4729

১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮১০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আসজজুর রহ ান সপং আবু্দল 

রউফ , ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30  ধযঘাগিা 4743

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮১১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল নজরুল আহাম্মদ সপং ফজর আলী 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20  ধযঘাগিা 4758

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮১২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল রসিউল আল  সপং  কিুল 

আহাম্মদ ,  ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.30  ধযঘাগিা 4773

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮১৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  নুর ম াহাম্মদ সপংসফসরদ আলী 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20  ধযঘাগিা 4788

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮১৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ইিজি আলী সপং হাস দ 

আলী, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20  ধযঘাগিা 4802

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮১৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আস র আলী সপং হাস দ 

আলী, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
1.30  ধযঘাগিা 4817

১ িিিিািী ও 

কাচাগি
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৮১৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  ীর আহম্মদ সপং হাস দ আলী, 

 ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20  ধযঘাগিা 4832

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮১৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল িুি আহম্মদ সপং হাস দ আলী 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30  ধযঘাগিা 4846
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮১৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আহাম্মদ মহালিন সপং আস নুর 

রহ ান, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, 

চট্টগ্রা 0.20  ধযঘাগিা 4861

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮১৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল মিানা স য়া সপং আহ ুদুর রহ ান 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.30  ধযঘাগিা 4876

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮২০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আকিারুজ্জা ান সপং আনু স য়া 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20  ধযঘাগিা 4891

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮২১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল নুরুল ইিলা  সপং 

আকিারুজ্জা ান,  ধযঘাগিা  

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20  ধযঘাগিা 4905

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮২২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আহহম্মদ ছিুর সপং হাদু স য়া 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30  ধযঘাগিা 4920
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮২৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আলনায়ারুল ইিলা  সপং আবু্দল 

িারী,  ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
2.20  ধযঘাগিা 4935

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮২৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল িসফউল আল  সপং ইয়াকুি আলী 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
1.30  ধযঘাগিা 4950

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮২৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আোঃ িালা  সপং নান্না স য়া 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 1.20  ধযঘাগিা 4964
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮২৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আোঃ রহ ান সপং নান্না স য়া 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 1.30  ধযঘাগিা 4979
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮২৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আিুল মহালিন সপং রুরুজ্জা ান 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20  ধযঘাগিা 4994

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮২৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল মদললায়ার সপং আকিারুজ্জা ান, 

 ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20  ধযঘাগিা 5009

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮২৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল নালদরুজ্জা ান সপং আনু স য়া 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30  ধযঘাগিা 5023
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৮৩০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আোঃ িা াদ সপং আির আলী 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20  ধযঘাগিা 5038
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৩১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল নুরুল ইিলা  সপং সিসদ্দক 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30  ধযঘাগিা 5053
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৩২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আলী মহালিন সপং হাসদ স য়া 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20  ধযঘাগিা 5068
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৩৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল কসরি আহলম্মদ সপং  ীর মহালিন 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
1.30  ধযঘাগিা 5082

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮৩৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  ম াজালম্মল সপ  ীর মহালিন 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 1.20  ধযঘাগিা 5097
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৩৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আিুল মহালিন সপং হাদী স য়া 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
2.20  ধযঘাগিা 5112

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮৩৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল িুনসি স য়া সপং দানু স য়া 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30  ধযঘাগিা 5127
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৩৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আিু চিয়দ সপং িুলিান আহাম্মদ 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20  ধযঘাগিা 5141

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮৩৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ইউনুি স য়া সপং রসফকুল ইিলা  

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.30  ধযঘাগিা 5156

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮৩৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল রাজা স য়া সপং মনয়া ি আলী 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
2.20  ধযঘাগিা 5171

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮৪০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ঝনু্ট স য়া সপং আিলা  

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30  ধযঘাগিা 5186
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৪১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল সছসদ্দক আহম্মদ সপং কালু স য়া 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20  ধযঘাগিা 5200

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮৪২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আহম্মদ ছাফা সপং িালল আহম্মদ 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20  ধযঘাগিা 5215

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮৪৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল মগালাফুর রহ ান সপং ফজল স য়া 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.30  ধযঘাগিা 5230

১ িিিিািী ও 

কাচাগি
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৮৪৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আিুল ি র সপং আহম্মদ মহালিন 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20  ধযঘাগিা 5244

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮৪৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ম লহরুজ্জা ান সপং আনু স য়া
0.30  ধযঘাগিা 5259

১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৪৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আোঃ  াললক সপং রুস্ত  আলী 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20  ধযঘাগিা 5274
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৪৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আোঃ রস দ সপং আোঃ ম ানাফ 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30  ধযঘাগিা 5289
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৪৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আবু্দল্ল্াহ সপং আবু্দল ম ানাফ 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 1.20  ধযঘাগিা 5303
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৪৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আ ান উল্ল্াহ সপং হাসিি উল্ল্াহ 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20  ধযঘাগিা 5318

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮৫০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল হালফজ সপং দানু স য়া , ধযঘাগিা 

 রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30  ধযঘাগিা 5333
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৫১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল িাইদুল হক সপং মিানা স য়া 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20  ধযঘাগিা 5348
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৫২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল সিরাজ সপং  ুিলল  , ধযঘাগিা  

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30  ধযঘাগিা 5362
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৫৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল নাসির সপং আনা স য়া , ধযঘাগিা  

রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20  ধযঘাগিা 5377
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৫৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল এিাদুল হক সপং হাস দুল 

হক, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
2.30  ধযঘাগিা 5392

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮৫৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ম াজালহর সপং মিাফাজ্জল 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 2.20  ধযঘাগিা 5407
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৫৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আিুল কালা  সপং িাজুদ স য়া 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
2.20  ধযঘাগিা 5421

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮৫৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল  াললক স য়া সপং ম াকললছ 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 2.30  ধযঘাগিা 5436
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৫৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ইউনুছ সপং আলী আহলম্মদ 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.20  ধযঘাগিা 5451
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৫৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ইসলয়াছ সপং িাদল স য়া 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 0.30  ধযঘাগিা 5466
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৮৬০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ওিায়দুল হক সপং রুস্ত  আলী 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
0.20  ধযঘাগিা 5480

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮৬১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আস নুর রহ ান সপং দুদু স য়া 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 2.30  ধযঘাগিা 5495
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৬২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ম াোঃ নিী সপং আলী আজ  

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 1.20  ধযঘাগিা 5510
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৬৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল িুলিান সপং   িাজ আলী 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 2.20  ধযঘাগিা 5525
১ িিিিািী ও 

কাচাগি
২৮৬৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ইউনুছ আলী সপং ফজলুর রহ ান 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
2.30  ধযঘাগিা 5539

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮৬৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল আবু্দল ম ানাফ সপং আবু্দর রহ ান 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
2.16  ধযঘাগিা 5554

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮৬৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত বগাক্তবল ম াোঃ ইসিি সপং সরয়াজ উসদ্দন 

, ধযঘাগিা  রাঙু্গসনয়া, চট্টগ্রা 
2.30  ধযঘাগিা 5569

১ িিিিািী ও 

কাচাগি

২৮৬৭ চট্টগ্রাম রাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি  সফ,সপং  আস র আলী গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

2.80 পসি  

সনসিপুর

6536 ১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৬৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি িসফউলআহম্মদ সপং-

আফছার ইিলা পুর,রাঙু্গসনয়া 

চট্রগ্রা 

0.70 পসি  

সনসিপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৬৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি আসলআহম্মদ সপং-ওি ান 

আসল,গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৭০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি-িসদজ্জা ান,      

সপং:অজহাি, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৭১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি  কিুল মহালিন,সপং-

 সিয়ার রহ ান, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.25 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৭২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি-িাদ াস য়া,       সপং-

খাইরুজ্জা ান,গ্রা - ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.25 পসি  

সনসিন্তপুর

6398 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৮৭৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলিসল ,             সপং-

আরাজ্জাক,গ্রা - ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

1.00 পসি  

সনসিন্তপুর

6398 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৭৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি  ুনসিস য়া, সপং-ম ািারক 

আলী, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

1.00 পসি  

সনসিন্তপুর

6398 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৭৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি আলী গফুর, সপংছালল 

আহম্মদ,গ্রা - ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

1.00 পসি  

সনসিন্তপুর

6398 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৭৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি িািুল স য়া সপ:ছালল 

আহম্মদ      গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

6398 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৭৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািদুলাস য়াসপ:আিুলকাল  গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৭৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািজাসকর মহালিনসপংদসলল 

মহালিনগ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৭৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিসদউল আল , সপংজাসকর 

মহালিনগ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

2.24 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৮০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি আহম্মদ নিী,সপ:নুর 

আহম্মদহসপং:গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৮১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি নুরুল হক সপ:নুর আহম্মদ 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৮২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআরহ ানসপংরিিান আলী 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৮৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি ুনসি স য়া সপং:মিাহরাি 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৮৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ: মস্থি সপং গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৮৮৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাব্এিাদুর রহ ান, সপংর জান 

আলী গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

2.00 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৮৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিিুন স য়া সপংআনু স য়া গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৮৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািচানিক্স, সপংআ র ীদ গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.15 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৮৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলিানা স য়া সপংআ র ীদ গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.40 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৮৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি আিুলকালি সপ:গনুস য়া 

ইিলা পুর,রাঙু্গসনয়া চট্রগ্রা 

0.60 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৯০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি কসর ল াল্ল্াসপং;মকরা ি 

আলী,গ্রা - ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৯১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািি রস য়াসপ:কসর উল্ল্াহ,গ্রা -

 ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৯২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি  া ছুলহকসপং;আলী 

আহম্মদ,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.30 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৯৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি আিুলকাল   সপং: ুন ীস য়া 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৯৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি আহম্মদউল্ল্া 

সপং:আস ন,গ্রা - ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৯৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািউ রফারুক 

সপংল ৌলানাজাসহরগ্রা - 

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৯৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ: াললক 

সপং:আ:জসললগ্রা - ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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খসিয়ান
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৮৯৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুলহালি  

সপংআ:জসললগ্রা - ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৯৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািফজলকসর সপং:খালররজা া,

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৮৯৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািফজলকসর  

সপং:ওয়াহািস য়া,গ্রা - 

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯০০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরল াহাম্মদ 

সপং:নিীরলহালিনগ্রা - 

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯০১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি সফউল্ল্াহসপং:ম াহাম্মদআলী

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯০২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিুলল ানসপং:আিুছছদ  গ্রা - 

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯০৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািসফলরাজআহম্মদ,সপং:নসজরআ

হম্মদ, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯০৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািল াহাম্মদলহাল ন 

সপং:ম াখললছুর রহ ান গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.30 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯০৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি াহজাহান,সপং:নুরনিী,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯০৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি সনরআহম্মদ, 

সপং:আসজজুররহ ান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯০৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআয়ুিআলী, 

সপং:নালছরউজ্জা ান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯০৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুলকালা , 

সপং:ম ািারকআলীগ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৯০৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািছিয়িআলী,সপং:নালছরউজ্জা

 ান গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯১০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি ইছুিআলী, 

সপং:মকারিানআলী,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯১১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ ীরআলী, 

সপং:নজীরআহম্মদ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

1.00 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯১২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি 

ম াফাজ্জল,সপং:আিুলকাল  , 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯১৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলিানাস য়া,সপং:আহম্মদছিয়দ

 গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯১৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিছরস য়া,সপং:আহম্মদছিয়দ,

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯১৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিািুলস য়া,সপং:আহম্মদছিয়দ 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯১৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািজনািি িুসপং:িাচাস য়াগ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯১৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািহারুন,সপং:নরুন্নিী,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
২৯১৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািছিয়দরহ ান, 

সপং:কালাস য়া, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯১৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিাইলযা,সপং: কিুল আহম্মদ 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

1773 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯২০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিাচাস য়া, 

সপং:কালাস য়া,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৯২১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিাদ াস য়া, সপং:চিয়দআলী, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯২২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকসিরআহম্মদ, সপং:আলী 

স য়া গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯২৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুিালহর,সপং:আলীস য়া,গ্রা

  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯২৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:রস দ, সপং:আলসিফগ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯২৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরুনিী,সপং:জির সিক গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯২৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিালহরস য়া,সপং:মহালিনআহ

ম্মদ,গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯২৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিক্সস য়া,সপং:কালাস য়াগ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.00 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯২৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলিলদরআলী,সপং:আলীস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.50 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯২৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআস রআলী, সপং:আলীস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.40 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৩০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআরহ ান,সপং:আলীস য়া,গ্রা 

 ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.40 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৩১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািখারুজ্জা ান, 

সপং:আলীস য়া,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.60 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৩২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইিহাক, 

সপংকসিরআহম্মদ,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.75 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

Page 309



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৯৩৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি াসিয়াখািুন ,সপং:আলীআহ

ম্মদ, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.25 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৩৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআহম্মদছফা, সপং:আ:হসক , 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.25 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৩৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি াহিুিুলআল , 

সপং:আহাসক .গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.25 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৩৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুলকাল  , 

সপং:আ:রস দ. গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.50 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৩৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািখরুজ্জা ান,সপং:খসললুররহ া

ন,গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.25 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৩৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:রহ ান, 

সপং:কসর িক্স,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.20 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৩৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািখসললুররহ ান, 

সপং:আ:জব্বার,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৪০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকসিরআহম্মদ, 

সপং:আ ীরআলী,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৪১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:রহ ান, সপং:র ানআলী, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৪২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:র ান, 

সপং:রও রনআ:লী, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৪৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািল া:স য়া, 

সপং:চছয়দস য়া,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৪৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুলি র, 

সপং: সনরুজ্জান,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৯৪৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুআহম্মদ, 

সপং: সনরুজ্জান,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৪৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািজালকরলহালিন, 

সপং:খসললুররহ ান,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৪৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকসিরআহম্মদ,সপং:আ:রহ ান,

 গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৪৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািখায়রুজ্জা ান, 

সপং:নজীরআহম্মদ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৪৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুলখালয়র, 

সপং:আ;রহ ান,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৫০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি কিুলআহম্মদ, 

সপং:আ:রহ ান, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৫১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআনুস য়া,সপং:খসললুররহ ান, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৫২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি ুিাস য়া,সপং:খসললুররহ ান, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.10 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৫৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআসনরুজ্জা ান, 

সপং:আসজরুজ্জান,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.30 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৫৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআসনিুররহ ান, 

সপং:ওয়ালজদআলী, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৫৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািসফরুজআহম্মদ,সপং:সছসদ্দকআ

হম্মদ, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.5 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৫৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিানুস য়া, 

সপং:আস নুররহ ান,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.5 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

Page 311



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৯৫৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি সনরুজ্জা ান,সপং:আস নুররহ

 ান, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

:25 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৫৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি-

মকারিানআলী,সপং:নিীরলহালিন,গ্রা

  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.25 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৫৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি  ীলিনিিুয়া, 

সপং:স  ন্দিিুয়া গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.25 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৬০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািসিরাজুলহক, 

সপং:আিরআলী, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.25 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৬১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ: াললক, 

সপং:ইয়াকুিআলী,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.25 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৬২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:রহ ান, সপংআিরআলী, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.25 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৬৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলসিফুররহ ান, 

সপং:মকরা িআলী,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৬৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািখসললুররহ ান,সপংওয়ালজদ, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.5 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৬৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি সনরুজ্জা ান, 

সপং:হািুস য়া,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৬৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি ািুসদ্দন, 

সপং:সছসদকআহম্মদ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৬৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরইিলা ,সপং:আস ন সরফ, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৬৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলিানাস য়া,সপং:ফজলআহম্মদ

 গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৯৬৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকালুস য়া, সপং:আ:গফুর, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.5 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৭০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলিানাস য়া, 

সপং:আিুলকাল  , গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.3 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৭১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািএিাদুররহ ান,সপং:মহদায়িউ

ল্ল্াগ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৭২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািসিরাজস য়া, 

সপং:আিুললহালিন, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৭৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকালুস য়া, 

সপং:জাসকরলহালিন, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৭৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি নছুরআলী, 

সপং:আ:রহ ান,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৭৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািজসললআহম্মদ,সপং:কালদর, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৭৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকসিরআহম্মদ,সপং:কালাস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.5 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৭৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলগালিারলিগ ,সপং:দসললুররহ

 ান গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৭৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিাইট্টাস য়া, সপং:আ িআলী, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৭৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিজলস য়া,সপং:িাট্টাস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৮০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি কিুলআহম্মদ, 

সপং:আ:খাললক,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৯৮১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািছাললহআহম্মদ,সপং:ওহািস য়া

, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৮২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকসিরআহম্মদ,সপং:আ:রহ ান,

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৮৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরুলহক,সপং:িুলিান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৮৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািছিয়দআহম্মদ,সপং:িাললআহ

ম্মদ, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৮৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইউনুি, সপং:ফজুস য়া, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৮৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআস ন রীফ, 

সপং:কালাস য়া,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৮৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরছালা , 

সপং:কসিরআহম্মদ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৮৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািহাল দুলহক,সপং:ম াখললছস 

য়া, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৮৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিুলুস য়া,সপং:আস রুজ্জা ান,

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৯০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআনুস য়া, 

সপং:ছালহিস য়া,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৯১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি ুনসিস য়া,সপং:ফারুকস য়া,গ্রা

  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৯২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািউসকলআহম্মদ,সপংওজাআহম্ম

দ, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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কযাটাগরী
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৯৯৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনিীরলহালিন, 

সপং:হাস দআলী, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৯৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:রাজ্জাক,সপং:কালাস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৯৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকালুস য়া, 

সপং:ওজাস য়া,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৯৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািজস রউসদ্দন, 

সপং:মগাললফররহ ান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৯৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআস রুজ্জা ান, 

সপং:আলীস য়া, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৯৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:রহ ান,সপং:আলীস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

২৯৯৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইউিুপ, 

সপং:ম লহরুজ্জা ান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.5 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০০০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনিীরলহালিন, 

সপং:খাইরুজ্জা ান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.15 পসি  

সনসিন্তপুর

৩৫২১ িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০০১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািরু াখািুন, 

সপং: ৃিফজলআহম্মদ,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০০২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািজসরনাখািুন, 

সপং:আ:িিুর,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০০৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিাদ াস য়া,সপং:কসরিানা, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০০৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি াসকরালিগ , 

সপং:আলীস য়া, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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কযাটাগরী
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩০০৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকাকন,-------- 

সপং:নরুনিী,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০০৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািজসি , সপং:নুরুনিী, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০০৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরআল ,সপং:আ:গসন,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০০৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআল , সপং:আ:গসন,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০০৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইউিুপ,সপং:আ:রহ ান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০১০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলিলাললহালিন , 

সপং:আ:খাললক,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০১১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািহািানস য়া,সপং:িািুল, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০১২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিাচাস য়া,সপং:আস রুজ্জা ান,

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

10 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০১৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুললহালিন, 

সপং:ফলয়জআহম্মদ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০১৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআল ,সপং:আলনায়ারলহালিন,

 গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০১৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআলনায়ারলহালিন ,সপং:মলদাস 

য়া, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০১৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:নিী,সপং:নুরুলহক, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩০১৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুলকালা , সপং:িাচাস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০১৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকুলিু লিগ , 

সপং:আ:খাললক,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০১৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআহম্মদস য়া, 

সপং: ৃিখায়রুজ্জা ান,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০২০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনরুলহক,সপং: ৃিআিুললহালি

ন, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০২১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি া িুলআল , 

সপং:আহম্মদস য়া,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০২২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািরাসিয়ালিগ , সপং:স্বানস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০২৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইসলয়াসজ,সপং:আিুলকালি ,

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০২৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলিনুয়ারা,সপং:িু ন, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০২৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিুলল ান, 

সপং:কালাস য়া,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০২৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািললাক ান, 

সপং:কালাস য়া,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০২৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি ুসিস য়া,সপং:রুহলআস ন,গ্রা

  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০২৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:রহ ান,সপং: সিউররহ ান

, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩০২৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলখাকন,সপং:মগালা আজ ,গ্রা

  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৩০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািছাইফুলআল ,সপং: াধওলআ

ল ,গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৩১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািএিাদুররহ ান, 

সপং: সিউররহ ান,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৩২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিালহিস য়া, 

সপং:মকৌসরলিানা,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৩৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনয়াস য়া,সপং:মকৌসরলিানা, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৩৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরল াহাম্মদ, 

সপং:রস দআহম্মদ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৩৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুলকালি ,সপং:রস দআহম্ম

দ, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৩৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািরাজাস য়া,সপং:আহম্মদস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৩৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরআল ,সপং:কালাস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৩৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরআহম্মদ,সপং:িুলিানআহম্ম

দ,গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৩৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরানীলিগ , সপং:জসলল,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৪০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:িিুর,সপং: সিউররহ ান, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩০৪১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািরুনুআক্তার, সপং:অিী ,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৪২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআল , সপং:আস রহা জা, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1602 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৪৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ: ান্না ন, 

সপং:আ:হাস দ,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1782 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৪৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:খাললক,সপং:আ:হাস দ, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

1 পসি  

সনসিন্তপুর

1782 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৪৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:খাললক,সপং:আ:হাস দ,গ্রা

  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1782 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৪৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:গফুর,সপংআ:হাস দ,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

1 পসি  

সনসিন্তপুর

1782 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৪৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:কালদর,সপং:নুরুনিী, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1782 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৪৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনালিইিলা ,সপং:আলীআহম্মদ,

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1782 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৪৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুিকর,সপং: ৃিকসির,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, । চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1782 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৫০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ।জনািওি ান,সপং:কসির,গ্রা  
ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1782 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৫১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািফারুক, সপং:কসির, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

1782 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৫২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািহা জা,সপং:কসির,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩০৫৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিওদালিগ , সপং:হািান, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৫৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিদুরর ীদ,সপং: ীরআহম্মদ,

 গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৫৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরুনিী, 

সপং:মজির লু্ল্ক,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৫৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুিালহর,সপং:মহালিনআহ

ম্মদ,গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৫৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআলীআকির,সপং:মহালিনআহ

ম্মদ, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.12 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৫৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি হীদুলইিলা ,চুনু্নস য়া, সপং 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.08 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৫৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকসিরআহম্মদ, 

সপং:আসলআকির, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৬০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনাসির,সপং:কসিরআহম্মদ,গ্রা 

 ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৬১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইউিুফ, সপং:িাদ স য়া,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৬২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি াহআল , 

সপং:িকিুস য়া,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.16 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৬৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলিগ াখািুন, 

সপং:মজিললহালিন, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.14 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৬৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািসিরাজুলইিলা , 

সপং:মজিললহালিন, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩০৬৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি সফউলআল , 

সপং:চিয়দআহম্মদ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৬৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি াহিুিআল , 

সপং:চিয়দআহম্মদ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৬৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ: াললক, সপং: াহআল , 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৬৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি ুছা,সপং:খসললূরলহ ান, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৬৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিািুল, 

সপং:আহম্মদকিসর,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৭০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি হরস য়া,সপং: ৃিলহালিনআহ

ম্মদ, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৭১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনাসজ উসদ্দন, সপং: সফজ, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৭২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািজালাল, সপং:মহালিন, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৭৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআকলআলী, 

সপং:আ:িা াদা, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৭৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি হসিন,সপং:আ:িা াদ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৭৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি ুছূরআলী,সপং:নজলআল , 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৭৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআহম্মদনিী, 

সপং:চিয়দুররহ ান,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩০৭৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআজগর,সপং:চিয়দুররহ ান, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৭৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইিুপ, সপং:চিয়দুররহ ান, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৭৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািজাসকরলহালিন,সপং: কিুললহা

মিন, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৮০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি াহািুিআল , 

সপং:চিয়দুররহ ান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৮১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআহম্মদ ান্নান,সপং:আ:কালদর

, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৮২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:জসলল,সপং:আ:কালদর,গ্রা

  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৮৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলিানাস য়া, সপং:চিয়দ,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

2 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৮৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিদুল্ল্াহ,সপং:আসজউল্ল্াহ, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৮৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি ফাজ্জলআহম্মদ, 

সপং:আিুলকাল  , গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৮৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআইয়ুিআলী, 

সপং:নাসদরুজ্জা ান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৮৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািছিয়িআলী, 

সপং:নাসদরুজ্জা ান,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৮৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািফজলুলহক, 

সপং:িসিরস য়া,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.3 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩০৮৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািসরসজংয়াআক্তার, 

সপং:নাসদরুজ্জা ান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.5 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৯০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািফালি াখািুন, 

সপং:মকারিানআলী,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৯১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািজালহয়াখািুন,সপং:জাফরআল

 , গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৯২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিুযগাভা খািুন,সপং:আিুলকা

ম  , গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৯৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি নজুরাখািুন, 

সপং:আস রআসল, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৯৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিাচুআক্তার,সপং:আস রআলী, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৯৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািখুস আক্তার, 

সপং:ফসরদস য়া,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৯৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািজান্নািুললফরলদৌি,সপং: সনর

আহম্মদ, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৯৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািফজলকসর , 

সপং: সনরআহম্মদ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৯৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুলকালা ,সপং: সনরআহম্ম

দ, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩০৯৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলহালচনআহম্মদ,সপং:আসজজুর

রহ ান,গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১০০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলহালচনআহম্মদ, সপং: ৃি 

হালফজআহম্মদ, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩১০১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআইয়ুিআলী, 

সপং:লালস য়া,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১০২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনালখারল দআল , 

সপং:নুরুনিী,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১০৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি সফ,সপং:মহালিনআহম্মদ, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১০৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািজাহানারালিগ , 

সপং:নুরুনিী,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১০৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািওসলআহম্মদ, সপং;মলদুস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১০৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরআয় ালিগ , 

সপং:আস রআলী, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১০৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলিসলনালিগ , 

সপং:আস রআলী, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১০৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআইসিরখান, সপং:ওহািস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১০৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:গফুর,সপং:ওহািস য়া,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১১০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকাকন, সপং:ওহািস য়া, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১১১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািফজলকসর , সপং:ওহািস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১১২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুছিয়দ,সপং:ওহািস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩১১৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািসদদারুসলইিলা , 

সপং:ম লহরুজ্জা ান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১১৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনজরুলইিলা ,সপং:নুরল াহা

ম্মদিালু,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১১৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইিুি, সপং:নসজরআগম্মদ, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১১৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািছসিলাখািুন, 

সপং:মিালল ান,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১১৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরজাহানলিগ , 

সপং: সফউল্ল্া, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১১৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরআল , 

সপং:চিয়দআহম্মদ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

856 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১১৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআহম্মদকসির,সপং:সপরাজ্জাক

আলী, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১২০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািজালালআহম্মদ, 

সপং:হাসিিুররহ ান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১২১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািল াস্তাকআহম্মদ,সপং: গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১২২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআল গীর, 

সপং:আিুলকাল  ,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১২৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআহম্মদ,মহালিন,সপং:আিদুল

 াহজদ, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১২৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইউনুচ,সপং:আ:ম ািাললি,গ্রা

  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩১২৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিস র, সপং:আ:কালদর,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১২৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিস র, সপং:আব্বাি, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১২৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:কালদর, 

সপং:আস রআসল, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১২৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকুলিু , সপং:কসিরআহম্মদ, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১২৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািল ালনায়ারালিগ , 

সপং:নুরুলহুদা,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৩০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািি র,সপং: ুরাদ,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
৩১৩১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািরালহলাখািুন, 

সপং:আহম্মদলহালিন,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৩২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািখসললুররহ ান, 

সপং:আহম্মদলহালিন, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৩৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআলসকিা,সপং: া িুআল , 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৩৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািজাহাঙ্গীরআল ,সপং:িুলিান

আহম্মদ, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৩৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকাঞ্চন, হর স য়া, 

সপং: হর স য়া, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৩৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইসিিস য়া,সপং:আহা াদুর,গ্রা

  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩১৩৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইব্রাসহ , সপং:ইউিুপ,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৩৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআহম্মদনিী, 

সপং:জসহরআহম্মদ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৩৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলরাসজয়ালিগ , সপং: গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৪০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুিক্করসিসদ্দক, 

সপং:আ:গফুর,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.3 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৪১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািসিরাজুল,সপং:আওয়াল গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৪২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআসদরউজ্জা ান, 

সপং:ফজুস য়া, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

953 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৪৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািললদাস য়া,সপং:ম াখললছুজ্জা

 ান, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৪৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরলহালিন,সপং:ম াখললছুজ্জা

 ান, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.02 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৪৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরনিী,সপংনুরলহালিন, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৪৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআহম্মদনিী, 

সপং:নুরলহালিন,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.75 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৪৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি াহআল , সপং:নুরলহালিন, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৪৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুছিয়দ,সপং:আস রুজ্জা ান

, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩১৪৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািখাসদজালিগ , 

সপং:আস রুজ্জা ান,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৫০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরুলআল , 

সপং:কসিরআহম্মদ,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৫১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি ুছা, সপং:কসিরআহম্মদ, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.75 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৫২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরুনিী,সপং:কসিরআহম্মদ, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৫৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািহাসল াখািুন, 

সপং:কসিরআহম্মদ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৫৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইউনুচ, সপং:ফজুস য়া, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৫৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিাদ াস য়া, সপং:ফজুস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.06 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৫৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআহল দুররহ ান, 

সপং:আস রুজ্জা ান,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৫৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািছিয়দ, 

সপং:আস রুজ্জা ন,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৫৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিাচাখািুন,সপং:খাললক, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৫৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািপাসখআক্তার, 

সপংজাহাঙ্গীরআল ,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.5 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৬০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািছসখনালিগ , 

সপং:নুরইিলা ,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.04 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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দাগ
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খসিয়ান
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দাগ
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খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩১৬১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআলী, 

সপং:িাললআহম্মদ,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৬২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািদুলাস য়া,দুলাস য়া, 

সপং:আিুলকাল  , গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৬৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিসখনালিগ , 

সপং: কিুল,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৬৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুিক্কর, 

সপং: কিুললহালিন, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৬৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািহািান,সপং:ইউনুচস য়া, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৬৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািরালিয়ালিগ ,সপং:মলদুস য়া,গ্রা

  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৬৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকসিরআহম্মদ, 

সপং:আিদুররহ ান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৬৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:রহন, সপং:র জানআলী, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৬৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:আসজজ,সপং:আ:রহ ান, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৭০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি ািানাখািুন, 

সপং: ৃিলরলজাখান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৭১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকাঞ্চনলিগ , 

সপং:িসদউলআল , গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৭২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািউসকলআহম্মদ,সপং:ফজুস য়া,

 গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.3 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩১৭৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:নিী, 

সপং:ইন্নািআস ন,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৭৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািরসিজাখািুন, সপং:টুনুস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.5 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৭৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনাসি াখািুন, 

সপং:জাহাঙ্গীরআল ,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৭৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআসছয়াখািুন, সপং:কুদু্দি 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৭৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি জসলিস য়া, সপং:ফজুস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৭৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিা িুলআল ,সপং:ফজুস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৭৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি নসজলাখািুন, 

সপং:র জানআলী, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.5 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৮০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলিসল ,সপং;আ:রাজ্জাক গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৮১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািজাহাঙ্গীরআল ,সপং:আ:রাজ্জা

ক, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৮২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি:নিী, সপং: ুসিস য়া গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৮৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি সিউররহ ান, 

সপং: ুসিস য়া, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৮৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি ুসিস য়া, 

সপং:ফারুকআহম্মদ.গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩১৮৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:জসলল,সপং:: ুসিস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৮৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরুলইিলা , 

সপং:সিাসচস য়া,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৮৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািউসকলআহম্মদ, সপংগুরাস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৮৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআস নুলহক,  

সপং:নিীিলহালিন,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৮৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিা ছু,সপং:নিীরলহালিন, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৯০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইসিি, 

সপং:ওি ানআলী,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৯১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিালিস য়া,সপং:আিুল 

কালি ,গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৯২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি ুজাহারস য়া, 

সপং:আিুলকাল  ,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৯৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকুছুয়াখাদিুন, 

সপং:আিুজাফর,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.5 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৯৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািরসফক, সপং: হর স য়া,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৯৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাির জান, 

সপং:জালকরআহম্মদ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৯৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি সফ,সপং: হর আলী গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩১৯৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি,ইি াইল, 

সপং:নালদরুজ্জা ান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৯৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইিুপ, সপং:নালদরুজ্জা ান, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩১৯৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািএিাদুরর ান, 

সপং:নালদরুজ্জা ান,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২০০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলজাললখাখািুন,সপং:িািুলস য়া

, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২০১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:রহ ান,সপং:আস রুজ্জা ান

,গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২০২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািখসললুররহ ান, 

সপং:আস রুজ্জা ান,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২০৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিুসফয়াখািুন, 

সপং:নুরাইয়া,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.04 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২০৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািলরালকয়ালিগ ,সপং:িাদ াস য়া

,গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.04 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২০৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািপাসখআক্তার, 

সপং:হাসক স য়া, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.4 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২০৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািজাহাঙ্গীরআল , 

সপং:আ:রাজ্জাক, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২০৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািকালুস য়া, সপং:গুরাস য়া,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.04 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২০৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইউনুচ,সপং:গুরাস য়া, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.04 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩২০৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইসিিস য়া, সপং:গুরাস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.04 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২১০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািিাচাস য়া, সপং:গুরাস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.04 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২১১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরিানু, সপং:আফিার, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.02 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২১২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআলনায়ারহািান, 

সপং:জস রউসদ্দন,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২১৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআলনায়ারলিগ , 

সপং:জস রউসদ্দন, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.18 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২১৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:ছাত্তার,  সপং:রাজাস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.04 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২১৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি নসজলাখািুন, 

সপং:িািুস য়া, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.04 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২১৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনরুলহক,সপং:নিীরলহালিন, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২১৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািপাসখআক্তার, সপং: সফ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২১৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআহম্মদ রীফ, 

সপং:আস নুরর ান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২১৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনাসছ াআক্তার, 

সপং:ইসলয়াছ, গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২২০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনরুনরুলআল ,সপং:ওসলআহ

ম্মদ, গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.5 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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খসিয়ান
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩২২১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনুরইিলা , 

সপং:ওসলআহম্মদ,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.75 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২২২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি াসফয়াখািুন, 

সপং:আহ দুররহ ান, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২২৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুলহলি , 

সপং:িুলিানআহম্মদ,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২২৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইউনুচ, সপং:আ:জব্বার, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২২৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনরুরইিলা   সপং:লালস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২২৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািফজলুলহক,সপং:িুলিানআহ

ম্মদ,গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২২৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনরুলআিছার, 

সপং:আ:জসলল গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.75 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২২৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি াহআল ,সপং:ম াখললছুররহ

 ান,গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, 

চট্টগ্রা ।

0.4 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২২৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািনরুলআল , 

সপং:নসজরআহম্মদ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.4 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৩০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:হাসক ,সপং:গুরাস য়া, 

গ্রা  ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৩১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআ:িিুর, সপং:গরাস য়া, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.16 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৩২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি সফ,সপং:অনুস য়া, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.75 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩২৩৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি কিুলআহম্মদ, 

সপং:আ:খাললখ,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৩৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািইয়াসছনআলী, 

সপং:আিদুল াললক, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৩৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুলকালা , 

সপং:ই ানআলী,গ্রা  ইিলা পুার, 

রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৩৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনািআিুলকালা , 

সপং:আিদুল াললক,গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৩৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জনাি িালা খািুন, 

সপং:কসিরআহম্মদ, গ্রা  

ইিলা পুার, রাংগুসন, চট্টগ্রা ।

0.05 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৩৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আিদুর িিুর,সপং-িাদ া স য়া, 

 াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

0.04 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৩৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ জাহাঙ্গীর আল , সপং-রনজু 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৪০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ নুর আল ,িাচা 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.6 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৪১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ নাস জ উসদ্দন, সপং-রুহুল 

আস ন,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.8 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৪২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ফালি া মিগ , সপং-মদললায়ার 

মহালিন,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.75 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৪৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ র ীদ মচৌধুরী, সপং-আোঃ 

কালদর মচৌধুরী,ম াহাম্মদপুর, 

রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৪৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ খাললক, সপং-ছালদক 

আলী,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.0 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩২৪৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ছালনায়ারা মিগ , সপং-জয়নাল 

কসির,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৪৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ফজল স য়া,হানজু , সপং-

ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৪৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  ম াোঃ আল , সপং- মনায়াছা 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৪৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িসখনা মিগ , সপং- সজয়র 

রহ ান,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৪৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নাসির, সপং-আোঃ 

খাললক,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৫০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুর ম াহাম্মদ, সপং-

মরলজায়ান,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৫১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ইয়াকুি ,জব্বার, সপং-

ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

0.3 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৫২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর কাসহনা আক্তার, সপং-

ইসলয়াি,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৫৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আইয়ুি আলী, সপং-মহালিন 

আলী,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.25 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৫৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর সদদারুল আল , সপং-িসদ 

আল ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৫৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ফারুক,িসদ আল , সপং-

ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

0.02 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৫৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জা াল আহম্মদ, সপং-আজগর 

আলী,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.03 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩২৫৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জাফর আহম্মদ, সপং-আজগর 

আলী,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.04 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৫৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ রসফক, সপং-ওস দ 

আহম্মদ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৫৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুরুল আল , সপং-

খায়রুজ্জা ান,ম াহাম্মদপুর, 

রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

0.3 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৬০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  া শুল আল , সপং-

িসদউজ্জা ান,ম াহাম্মদপুর, 

রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৬১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর হারুন, সপং-

িসদউসজ্জা ান,ম াহাম্মদপুর, 

রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৬২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুরুল আিছার, সপং-আস ন 

 সরফ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৬৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ইি ি আরা, সপং-কাজী আোঃ 

হক,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

0.3 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৬৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ নুরুল হক, সপং-আোঃ 

রাজ্জাক,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৬৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  াইন উসদ্দন, সপং-কসির 

আহম্মদ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

2 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৬৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িা ছুল আল , সপং-আনু 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.15 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৬৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুরুল আল , সপং- সফউল 

আল ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.04 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৬৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আয় া খািুন, সপং-আোঃ 

ছালা ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.04 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩২৬৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর চান িক্স, সপং-রস দ 

আহম্মদ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.04 পসি  

সনসিন্তপুর

527 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৭০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ গফুর, সপং-চান 

িক্স,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.04 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৭১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ মিসল , সপং-চান 

িক্স,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.04 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৭২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ জাহাঙ্গীর, সপং-চান 

িক্স,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.3 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৭৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর দসললুর রহ ান, সপং-মকারিান 

আলী,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৭৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ফলয়জ আহম্মদ, সপং-ফজল 

কসর ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.5 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৭৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর খাসদজা মিগ , সপং-

জাফর,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.04 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৭৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ মদললায়ার মহালিন, সপং-আোঃ 

জব্বার,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

3.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৭৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর মিকান্দর, সপং-রস দ 

আহম্মদ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.4 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৭৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ কসর , সপং-রস দ 

আহম্মদ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.15 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৭৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  ম াোঃ জসি , সপং-রস দ 

আহম্মদ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৮০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আিু িাললি, সপং-ম াোঃস  

 সফজ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.08 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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খসিয়ান
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩২৮১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর মডইসজ আক্তার, সপং-মদললায়ার 

মহালিন,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.5 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৮২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুরুল আল , সপং-

আস রুজ্জা ান,ম াহাম্মদপুর, 

রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৮৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর মহালিন আহম্মদ, সপং-আিদুর 

রস দ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৮৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর মছলনায়ারা মিগ , সপং- মহালিন 

আহম্মদ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.8 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৮৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  ম াোঃ  ুসিন, সপং- মহালিন 

আহম্মদ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.6 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৮৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ  সিন খিরু, সপং- মহালিন 

আহম্মদ ,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.4 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৮৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  ম াোঃ রাজ্জাক, সপং-আস র 

আলী,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

2 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৮৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর এিকান্দর, সপং-আোঃ 

রাজ্জাক,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.5 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৮৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ইসলয়াি রস দ, সপং-আিদুর 

রাজ্জাক,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.5 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৯০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর লাচুই  ার া, সপং-

পাইলাউ,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.4 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৯১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ ফারুক, সপং-র জান 

আলী,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.5 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩২৯২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর মিকান্দর মহালিন, সপং-আিুল 

কালা ,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৯৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর লাকী আক্তার, সপং-

ফারুক,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.02 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৯৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর রাশু আক্তার, সপং-আিু 

িালহর,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.3 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৯৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জাহাঙ্গীর খান, সপং-নাসজ  

খান,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

0.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৯৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আনু স য়া, সপং-

আছরুজ্জা ান,ইিলা পুর, 

রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

0.5 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৯৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আিুল কালা , সপং-িাদ া 

স য়া,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.5 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৯৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর মখারল দ, সপং-অসল 

আহম্মদ,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.5 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩২৯৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  ম াোঃ নিী, সপং-ফজল 

আহ দ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩০০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জজ স য়া, সপং-আিুল 

মহালিন,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.04 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩০১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িালনয়ারা মিগ , সপং-আলনায়ার 

মহালিন,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.04 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩০২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুরুল আল , সপং-িুলিান 

আহম্মদ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.4 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩০৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ফলয়জ আহম্মদ, সপং-কালু 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.04 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৩০৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ জাহাঙ্গীর, সপং-ফলয়জ 

আহম্মদ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.02 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩০৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ গফুর, সপং-ফলয়জ 

আহম্মদ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.02 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩০৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুর ইিলা , সপং- হর 

 ুলু্ল্ক,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.4 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩০৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িািুল পািা, সপং-স টা 

আনা,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩০৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আনজু স য়া, সপং-খসললুর 

রহ ান,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩০৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ ছালা , সপং-লাল 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.02 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩১০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ফঝলুর রহ ান, সপং-আোঃ 

ইব্রাহী ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩১১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ হারুন, সপং-আহম্মদ 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩১২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আস নুল্ল্াহ, সপং-

ইিহাক,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩১৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ জাহাঙ্গীর , সপং-

আস নুল্ল্াহ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

2 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩১৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িপন আচাযগয, সপং-ধনা 

আচাযগয,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.06 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩১৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ ইফনুচ, সপং-

করীফ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.5 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৩১৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর মিানারা  আচাযগয, সপং- াসনক 

আচাযগয,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.5 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩১৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর কাসন্ত মদওয়ান, সপং-ডিসপন 

সিহারী,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

2 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩১৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িািুল  ীল, সপং-

 সনন্দ্র ীল,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.4 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩১৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ ম ানাফ, সপং- ীর 

মহালিন,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩২০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর কালু স য়া, সপং-খায়রুজ্জা ান 

,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩২১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ জা াল আহম্মদ , সপং-আলী 

আহম্মদ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.04 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩২২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িা ছুল আল , সপং-নুর 

আল ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.04 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩২৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর দীপন িিয়া, সপং-সিরঙ্গ লাল 

িিয়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩২৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর স্বপন িিুয়া, সপং-মহ ন্ত 

িিুয়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.02 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩২৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ হারুন, সপং-আোঃ 

খাললক,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.06 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩২৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ আসজজ, সপং-িা ছুল 

আল ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.02 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩২৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুর ইিলা , সপং-আিুল 

মহালিন,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.08 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৩২৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর স লন কাসন্ত িিুয়া, সপং-রাস  

ম াহন িিুয়া,ম াহাম্মদপুর, 

রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.3 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩২৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িুধীর চন্দ্র িিুয়া, সপং-রাস  ম াহন 

িিুয়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৩০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর সিধু িিুয়া, সপং- রৎ চন্দ্র 

িিুয়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.3 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৩১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর সনলদ গ িিুয়া,সপং রালজন্দ্র 

িিুয়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.3 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৩২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িািু িিুয়া, সপং- ন রঞ্জন 

িিুয়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.08 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৩৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িকুল িিুয়া, সপং-জগসদি 

িিুয়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.08 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৩৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর রনু্ট িিুয়া, সপং-অসজি 

িিুয়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.75 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৩৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর পুিুল িিুয়া , সপং-শুকু ার 

িিুয়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৩৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর স্বপন িিুয়া, সপং-শুকু ার 

িিুয়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৩৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িলন্তাষ িিুয়া,েফুল্ল্ 

িিুয়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.06 পসি  

সনসিন্তপুর

6504 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৩৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  হর  ুলু্ল্ক, সপং- নছর 

আলী,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.04 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৩৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুরুল আল , সপং- হর 

 ুল্ল্ক,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৩৪০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ মিািহান , সপং- ম াহর 

আলী,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

2 পসি  

সনসিন্তপুর

6536 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৪১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  হর  আলী, সপং-হাস দ 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৪২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আিদুল কুদু্দি , সপং- ম াহর 

আলী,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.06 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৪৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  াহ আল , সপং- স ন 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৪৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জাসহদুল হক, সপং-িাইলযা 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.06 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৪৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুরুন্নিী, সপং-ছসগর 

উসদ্দন,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৪৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুরুন্নাহার মিগ . সপং-

ইফনুচল াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

0.75 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৪৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আলনায়ারা মিগ , সপং-

মদললায়ার,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৪৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর মিসি আক্তার, সপং-আলনায়ার 

মহালিন,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.75 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৪৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  সহদ,জালাল আহম্মদ, সপং-

ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.05 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৫০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আস র খাোঁ , সপং-ইদুল 

আলী,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.08 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৫১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুর আল , সপং-আস ন 

 রীফ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.3 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৩৫২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ ইউিুপ, সপং-  লছর 

আহলম্মদ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

2 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৫৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আিু িক্কর, সপং-আোঃ 

গফুর,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.4 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৫৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ ফজু স য়া, সপং-

ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.4 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৫৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর সরসজয়া িুলিানা, সপং- াহ 

জাহান,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.4 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৫৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর হাজী আোঃ কালদর, সপং-আস র 

আলী,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.4 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৫৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ ছাত্তার, সপং-আোঃ 

কালদর,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৫৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ খাললক, সপং-আোঃ 

কালদর,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৫৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ  াললক, সপং-আোঃ 

কালদর,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৬০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর মগালাপ সিসি, সপং-

িাস ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.4 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৬১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর সফলরাজা মিগ , সপং-মিানা 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

2 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৬২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ আলী, সপং- সিউর 

রহ ান,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৬৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  ালজদা মিগ , সপং-ম াোঃ 

হাসনফ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৩৬৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  সফউল আল , সপং-আোঃ 

জসলল,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৬৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ইসলয়াি , সপং- সকি 

মহালিন,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.75 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৬৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর সিরাজুল ইিলা , সপং-আহম্মদ 

িিুজ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৬৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িাললহা খািুন, সপং-আহম্মদ 

চিয়দ ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৬৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আলনায়ারা মিগ , সপং- ম া ারফ 

আলী,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৬৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর লায়লা খািুন, সপং- াহ ুদুল 

হক,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৭০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িাদু আক্তার, সপং-

জাহাঙ্গীর,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৭১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুর ইিলা , সপং-কালু 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.3 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৭২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুর নাহার, সপং-নুরুল 

আিছার,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.5 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৭৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ ছালা , সপং-

িলল ান,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৭৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ আলী , সপং-আোঃ 

িা াদ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.06 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৭৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জসি  উসদ্দন, সপং- সিউর 

রহ ান,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৩৭৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  সনর মহালিন, সপং-দু ুদু 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

3 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৭৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িািুল , সপং-আলী 

মহালিন,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.06 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৭৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আস নুল হক, সপং-আোঃ 

কালদর,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.04 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৭৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আিু িালহর , সপং-টুনু 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৮০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আস নুল হক , সপং-ফজর 

আহম্মদ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৮১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ফসরদ আহম্মদ , সপং-

আসনিুজ্জা ান,ম াহাম্মদপুর, 

রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.05 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৮২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িাচা স য়া, সপং-আোঃ 

 াললক,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৮৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ  াললক, সপং-আোঃ 

জসলল,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.04 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৮৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর মিানা স য়া, সপং- সনর 

উসদ্দন,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৮৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর কসির মহালিন, সপং-আলী 

মহালিন,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.4 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৮৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আিুল হালি , সপং-আিদুল 

জসলল,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.75 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৮৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর সিরাজুল হক, সপং-আিুল 

হালি ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.75 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৩৮৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ সিরাজ, সপং-

িুদাইয়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

2 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৮৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুরানী , সপং-িাল্ল্া 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৯০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আস র হা জা , সপং-কালা 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.4 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৯১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুর আল , সপং-আস র 

হা জা,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৯২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আযুল  ানজ , সপং-জালিল 

মহালিন,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৯৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ আলী, সপং-জলিল 

আলী,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৯৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর লাকী আক্তার, সপং-আইয়ুি 

আলী,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.5 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৯৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর মজাহরা খািুন, সপং-িসদউল 

আল ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.5 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৯৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর হালফজ নুর আহম্মদ , সপং-সছসদ্দক 

স য়া,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৯৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর রও ন আরা , সপং-আিুল 

কালি ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৯৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আহম্মদ  সফ, সপং-আিুল 

ি র,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.4 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৩৯৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িা ুনী ,ম াোঃ  া ুন, সপং-

ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.4 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৪০০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  াহািুদ্দীন, সপং- া ছুল 

আল ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৪০১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িাচা স য়া, সপং- া ছুল 

আল ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৪০২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  াহিুি আল , সপং- া ছুল 

আল ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.4 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৪০৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ নুরু , সপং- া ছুল 

আল ,ম াহাম্মদপুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.3 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৪০৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর মখারল দ আল , সপং- া ছুল 

আল ,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৪০৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ছসিলা খািুন, সপং-

আনজ ,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৪০৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ হারুন, সপং-জালিল 

মহালিন,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৪০৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িানু ,আিুল হালি , সপং-

ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.82 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
৩৪০৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর রাসিয়া মিগ , সপং-

সিরাজ,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.1 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৪০৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর হালজরা আক্তার, সপং-জাহাঙ্গীর 

আল ,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৪১০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আিু িালহর, সপং-আিুল 

কালা ,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.08 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৪১১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুর আয় া, সপং-আিু 

িক্কর,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.5 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর
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সি.এি 

খসিয়ান
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৪১২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  াহজাহান, সপং-আিুল 

মহালিন,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.5 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৪১৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নিী. সপং-জসহর 

আহম্মদ.ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, 

চট্টগ্রা 

1.02 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৪১৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  ম াল গদা মিগ . সপং-জাহাঙ্গীর 

খান,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.2 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৪১৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আচরুজ্জা ান, সপং-ফজু 

স য়া,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

1.09 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৪১৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর কসির আহম্মদ, সপং-আলনায়ারা 

উল্ল্া,ইিলা পুর, রাঙু্গনীয়া, চট্টগ্রা 

0.91 পসি  

সনসিন্তপুর

6039 িিিািী ও 

কাোঁ চা ঘর

৩৪১৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
আোঃ জসলল, সপং- নুর আহম্মদ, 

 ুরালী পািা, ইিলাপুর, রাঙু্গসনয়া
১.৭৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬২৩
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪১৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  াষ্টার  াহ আল, সপং- িাদ া 

স য়া,  ুরালী পািা, ইিলাপুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬২৩
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪১৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
আহাম্মদ চছয়দ, সপং- আলী 

আহম্মদ  ইিলা  পুর, রাঙু্গসনয়া
১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬২৩
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪২০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  হীদুল হক, এয়াকুি আলী 

ইিলা  পুর, রাঙু্গসনয়া
১.৩

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
৬২৩ িিিিাসি

৩৪২১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর রাজা স য়া, সপং- ঠান্ডা স য়া,  

ইিলা  পুর, রাঙু্গসনয়া
১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
৬২৩ িিিিাসি

৩৪২২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর টুনু স য়া, সপং- ঠান্ডা স য়া  

ইিলা  পুর, রাঙু্গসনয়া
১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
৬২৩

িিিিাসি ও 

চাষািাদ
৩৪২৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িাদ া স য়া, সপং- ঠান্ডা স য়া 

ইিলা  পুর, রাঙু্গসনয়া
১.২৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
৬২৩ িিিিাসি

৩৪২৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িুলু স য়া, সপং- ঠান্ডা স য়া 

ইিলা  পুর, রাঙু্গসনয়া
১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
৬২৩ িিিিাসি

৩৪২৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িুলিান আহম্মদ, সপং- হাজী 

মকরা ি আলী ইিলা  পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬২৩ িিিিাসি
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৪২৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জাসহর আহম্মদ , সপং- হাজী 

মকরা ি আলী ইিলা  পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৬

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬২৩
িিিিাসি ও 

নাল

৩৪২৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর হালফজ আহাম্মদ, সপং- হাজী 

মকরা ি আলী ইিলা  পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬২৩
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪২৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
রাজা স য়া, সপং- হাজী মকরা ি 

আলী  ইিলা  পুর, রাঙু্গসনয়া
১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬২৩
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪২৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ ইি াইল, সপং- আহম্মদ 

আলী,  ুরাসল, ইিলা  পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.১

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬২৩
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৩০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
 সনরুজ্জা ান, সপং- ঠান্ডা স য়া, 

ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.৩

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ১৬২৩
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৩১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নাসিরুজ্জা ান, সপং- মজিল 

মহালিন, ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৮৪ িিিিাসি

৩৪৩২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িদরুজ জা ান, সপং- জিল 

মহালিন,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.১

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৮৪ িিিিাসি

৩৪৩৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর রুহুল আস ন, সপং- নজীর 

মহালিন,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৮৪
িিিিাসি ও 

চাষািাদ

৩৪৩৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
িকুল স য়া, সপং- নাসির উসদ্দন, 

ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৮৪ িিিিাসি

৩৪৩৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
রাজা স য়া, সপং- আবু্দল িসহদ 

ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
০.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৮৪ িিিিাসি

৩৪৩৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জসহর উসদ্দন, সপং- নাসির 

উসদ্দন ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৩০২ িিিিাসি

৩৪৩৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর কালু স য়া, সপং- মহদালয়ি 

আলী,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৩০২
িিিিাসি ও 

নাল
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জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৪৩৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আিু  াললক, সপং- ম ািারক 

মহালিন,
২.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
৩০২

িিিিািী ও 

চাষািাদ
৩৪৩৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আবু্দল কালদর, সপং- ম ািারক 

মহালিন,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

০.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৩০২
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৪০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
 াল স য়া, সপং- টুনু স য়া, ১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
৩০২

িিিিািী ও 

চাষািাদ
৩৪৪১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াহাম্মদ আলী, সপং- আ ীর 

আলী,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৩০২
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৪২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আস নুল হক, সপং- নুর 

মহালিন,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৬

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৩০২ িিিিাসি

৩৪৪৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
ফারুক স য়া, সপং- আোঃ গসন 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৩০২ িিিিাসি

৩৪৪৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর খুলযা স য়া, সপং-  কিুল 

মহালিন,,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭০৩
িিিিাসি ও 

চাষািাদ

৩৪৪৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
আসজজুল ইিলা , সপং- 

ম াখললছুর রহ ান, ধ গলগাদা, 

ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া,

১.২৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
৭০৩ িিিিাসি

৩৪৪৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুর ম াহাম্মদ, সপং- হালফজুর 

রহ ান ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.৬

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭০৩ িিিিাসি

৩৪৪৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুরুল আল , সপং- হালফজুর 

রহ ান ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭০৩ িিিিাসি

৩৪৪৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর গুনু স য়া, সপং- মজিল 

মহালিন,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.৬

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭০৩
িিিিাসি ও 

নাল

৩৪৪৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুরুল আিছার, সপং- দাললক 

আহ্ম্ম্মদ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭০৩
িিিিািী ও 

চাষািাদ
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৪৫০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর মখারল দ আল , সপং- খাললক 

আহম্মদ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

০.৬

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭১৯
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৫১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর মিালিান আহলম্মদ, সপং- ি রি 

আলী ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭০৩
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৫২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
আিুল খালয়র, সপং- র জান আলী 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া,
১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭০৩
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৫৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জাসকর মহালিন, সপং- র জান 

আলী,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.৬

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭১৯ িিিিাসি

৩৪৫৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আছাদুর রহ ান, সপং- র জান 

আলী ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭১৯ িিিিাসি

৩৪৫৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
ম াোঃইউনুি, সপং- র জান আলী, 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া,
১.২৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭১৯
িিিিাসি ও 

চাষািাদ

৩৪৫৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আহ ুদর রহ ান, সপং- ইউিুপ 

আলী ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.৬

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭১৯ িিিিাসি

৩৪৫৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
ইউনুি আলী, সপং- ইউিুপ আলী 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া,
১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭১৯ িিিিাসি

৩৪৫৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুরুল আিছার, সপং- ইউিুফ 

মচৌধুরী ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.৬

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭১৯ িিিিাসি

৩৪৫৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
নুরুল হক, সপং- ম াহাম্মদ আলী 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া,
১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭১৯
িিিিাসি ও 

নাল

৩৪৬০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
গসন আহলম্মদ, সপং-  ুনিুর আলী 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া,
১.২৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭১৯
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৬১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িুলিান আহম্মদ, সপং-  নছুর 

আলী ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.৬

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭১৯
িিিিািী ও 

চাষািাদ
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৪৬২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
আক্কাছ আলী, আ রাফ আলী 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া,
১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭১৯
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৬৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িাদ া স য়া, সপং- 

নুরুজ্জা ানধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.৬

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭১৯
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৬৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
আিুল খালয়র, সপং- ি ারি আলী 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া,
২.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭১৯ িিিিাসি

৩৪৬৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াহাম্মদ আলী, সপং- ি ারি 

আলী ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৭১৯ িিিিাসি

৩৪৬৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর মদললায়ার মহালিন, সপং-  হব্বি 

আলী ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.৭৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ১৫৫৫
িিিিাসি ও 

চাষািাদ

৩৪৬৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
নুরুল ইিলা , সপং-  হব্বি আলী 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া,
১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ১৫৫৫ িিিিাসি

৩৪৬৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িাদ া আল , সপং- ম াোঃ 

ইিহাক,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ১৫৫৫ িিিিাসি

৩৪৬৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুরুল আলনায়ার, সপং- আলী 

আহম্মদ ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ১৫৫৫ িিিিাসি

৩৪৭০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর সফলরাজ আহলম্মদ, সপং- নজীর 

আহম্মদ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ১৫৫৫
িিিিাসি ও 

নাল

৩৪৭১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ফারুক আহম্মদ, সপং- নজীর 

আহম্মদ, ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ১৫৫৫
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৭২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুরুল আস ন, সপং- িাচা 

স য়া,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ১৫৫৫
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৭৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আলনায়ারুল ইিলা , সপং- কসির 

আহম্মদ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২০৭৫
িিিিািী ও 

চাষািাদ
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৪৭৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর রুহুল আস ন, সপং- মহালিন 

আহম্মদ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২০৭৫
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৭৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ মহালিন, সপং- কাজী মগালা  

মহালিন,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২০৭৫ িিিিাসি

৩৪৭৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আনু স য়া, সপং-মিায়াি 

আলী,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

০.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২০৭৫ িিিিাসি

৩৪৭৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িুলিান আহলম্মদ, সপং- আিারক 

আলী,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২০৭৫
িিিিাসি ও 

চাষািাদ

৩৪৭৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আহাম্মদ মহালিন, সপং- ম ািারক 

আলী ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২০৭৫ িিিিাসি

৩৪৭৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর মগাপাল চন্দ্র নাথ, সপং- কাসনলী 

নাথ,,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২০৭৫ িিিিাসি

৩৪৮০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
আবু্দল হক, মিানা স য়া,ধ গলগাদা, 

ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া,
০.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৮১৯ িিিিাসি

৩৪৮১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ রসহ , সপং- খসললুর 

রহ ান,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

০.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৮১৯
িিিিাসি ও 

নাল

৩৪৮২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
ফজলুল কসির, খসললুর রহ ান, 

ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
০.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৯২
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৮৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আস নুল হক, সপং- আলী 

মহালিন,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৯২
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৮৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
ম াোঃ ইিলা , সপং- িাচা স য়া 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া,
১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৯২
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৮৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
ম াকললি স য়া, সপং- নজর আলী 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া,
১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৯২
িিিিািী ও 

চাষািাদ
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খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৪৮৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আিুল মহালিন, সপং- খসললুর 

রহ ান ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৯২ িিিিাসি

৩৪৮৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আহাম্মদ শুকু্কর, সপং- খসললুর 

রহ ান ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৯২ িিিিাসি

৩৪৮৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
িুলিান, সপং- খসললুর রহ ান, 

ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া,
০.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৯২
িিিিাসি ও 

চাষািাদ

৩৪৮৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ফজলুল আসজজ, সপং- খসললুর 

রহ ান ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৯৮ িিিিাসি

৩৪৯০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ফজলুল কাসদর, সপং- খসললুর 

রহ ান,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া,

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৯৮ িিিিাসি

৩৪৯১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ কালদর , সপং- আহম্মদ 

মহালিন,  ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৯৮ িিিিাসি

৩৪৯২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আলী আহাম্মদ, সপং- হিা ি 

আলী  ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৯৮
িিিিাসি ও 

নাল

৩৪৯৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর

মদললায়ার মহালিন, ি রি আলী 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
২২৯৮

িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৯৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর

চিয়দ আহম্মদ, সপং- র ির 

আলী  ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
২২৯৮

িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৯৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর

কসির আহম্মদ, সপং- আসজজ 

উসদ্দন  ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

০.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
২২৭২

িিিিািী ও 

চাষািাদ
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খসিয়ান
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৪৯৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর

জাফর, সপং- আসজজ উসদ্দন 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
২২৭২

িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৪৯৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর

রায়ল াহন লাল, সপং- িীপশ্বর নাথ 

 ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
২২৭২ িিিিাসি

৩৪৯৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর

আোঃ কাল  , সপং- আহাম্মদ 

মহালিন  ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
২২৭২ িিিিাসি

৩৪৯৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর

আোঃ মিািাহান, সপং- নরুচ্ছাপা 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
২২৭২

িিিিাসি ও 

চাষািাদ

৩৫০০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর

আোঃ মিািাহান, সপং- জনু স য়া 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
২৪৭২ িিিিাসি

৩৫০১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আিুল কালা , সপং- নুর 

ম াহাম্মদ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৪৭২ িিিিাসি

৩৫০২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
নুরুজ্জ া, সপং- িাচা স য়া, 

ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.৭৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৯৮ িিিিাসি

৩৫০৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
িুলিান আহম্মদ, সপং- চান গাজী 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৯৮
িিিিাসি ও 

নাল

৩৫০৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর সিসদ্দক আহাম্মদ, সপং- চান 

গাজী,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

০.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৯৮
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫০৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
 ুন্নাফ, সপং- চান গাজী ,ধ গলগাদা, 

ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৯৮
িিিিািী ও 

চাষািাদ
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৫০৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
আলী আহম্মদ, সপং- চান গাজী 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৬২
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫০৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
আহাম্মদ চিয়দ, সপং- ছালা উসদ্দন 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৬২
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫০৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ মছািহান, সপং- আকির 

আলী ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৬২ িিিিাসি

৩৫০৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
আোঃ ছালা , সপং- আোঃ রহ ান 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৬২ িিিিাসি

৩৫১০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
িসরক্কি জা ান, সপং- িাচা স য়া 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.৩

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৬২
িিিিাসি ও 

চাষািাদ

৩৫১১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আোঃ ছাত্তার, সপং- দসললুর 

রহ ান,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৬২ িিিিাসি

৩৫১২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
আোঃ রহ ান, সপং- দসললুর রহ ান, 

ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
২.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৬২ িিিিাসি

৩৫১৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িসফউল আহাম্মদ, সপং- কসির 

আহাম্মদ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৬২ িিিিাসি

৩৫১৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িসফউল আল , সপং- সছসদ্দক 

আহাম্মদ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৩

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৬২
িিিিাসি ও 

নাল

৩৫১৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম াোঃ ইিহাক, সপং- হালফজুর 

রহ ান ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৬২
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫১৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আলী আহম্মদ, সপং- আস র 

মহালিন,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৬২
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫১৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর হাসিিুর রহ ান, সপং- খসললুর 

রহ ান,,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৬২
িিিিািী ও 

চাষািাদ
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৫১৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
জাসকর মহালিন, সপং- আোঃ রহ ান 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
২.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৬২
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫১৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
আিু িক্কর, সপং- ম াোঃ ইসিি 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৭২ িিিিাসি

৩৫২০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
আিুল কালি , সপং- ম াোঃ ইসিি 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৭২ িিিিাসি

৩৫২১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নজরুল ইিলা , সপং- ম াোঃ 

ইসিি, ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৭২
িিিিাসি ও 

চাষািাদ

৩৫২২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ফয়জুল ইিলা , সপং- ম াোঃ 

ইি াইল,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৭৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৭২ িিিিাসি

৩৫২৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িাহািুসদ্দন, সপং- আস নুর 

রহ ান,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২২৭২ িিিিাসি

৩৫২৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ফসরদ আহম্মদ, সপং-  সিয়ার 

রহ ান ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯ িিিিাসি

৩৫২৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আিুল হালি , সপং- ম াোঃ 

ইিহাক,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯
িিিিাসি ও 

নাল

৩৫২৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর হািানুজ্জা ান, সপং- নজু 

স য়া,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৭৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫২৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
নুরুজ্জ ান, সপং- নিু স য়া 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫২৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আস রুজ্জা ান, সপং- নিু 

স য়া,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৭৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫২৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
কাজী মিাফাজ্জল, সপং- কাজী 

ম ািারক আহম্মদ, ধ গলগাদা, 

ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া

১.৬

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
২৫০৯

িিিিািী ও 

চাষািাদ
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দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৫৩০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর কাজী নজরুল ইিলা , সপং- 

মগালা  মহালিন, ধ গলগাদা, 

ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯ িিিিাসি

৩৫৩১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
কাজী সফলরাজুল আহম্মদ, সপং- 

মগালা  মহালিন, ধ গলগাদা, 

ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
২০৭৫ িিিিাসি

৩৫৩২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জসহর আহলম্মদ, সপং- সিসদ্দক 

আহাম্মদ, ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২০৭৫
িিিিাসি ও 

চাষািাদ

৩৫৩৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
ম াোঃ চিয়দ, সপং- আিারক আলী, 

ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
২.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২০৭৫ িিিিাসি

৩৫৩৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
মগাপাল স য়া, সপং- আলী স য়া, 

ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২০৭৫ িিিিাসি

৩৫৩৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জয়নাল আলিদীন, সপং- মচয়ার 

স য়া, ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২০৭৫ িিিিাসি

৩৫৩৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
আোঃ ম ািাললি, সপং- ঠান্ডা স য়অ 

ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২০৭৫
িিিিাসি ও 

নাল

৩৫৩৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আিুল মহালিন, সপং- র ারি 

আলী ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৯৬০৮
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৩৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুরুল ইিলা , সপং- ম াোঃ 

ইি াইল,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৯৬০৮
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৩৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জসি  উসদ্দন, সপং- 

জাসকসরয়া,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৫৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৯৬০৮
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৪০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জসহর আহলম্মদ, সপং- গসন 

স য়া,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৯৬০৮
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৪১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
জয়নুসদ্দন, সপং- ওয়ালহদ আলী, 

ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৯৬০৮ িিিিাসি
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৫৪২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  ীর আহলম্মদ, সপং-  ীর িুলিান 

আহম্মদ ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৯৬০৮ িিিিাসি

৩৫৪৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আহাম্মদ শুকু্কর, সপং- আহাম্মদ 

মহালিন, ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৭৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৯৬০৮
িিিিাসি ও 

চাষািাদ

৩৫৪৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িাদ া আল , সপং- ওয়ালহদ 

আলী ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯ িিিিাসি

৩৫৪৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
িসল স য়া, সপং- ওয়ালহদ আলী 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.৭৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯ িিিিাসি

৩৫৪৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
আোঃ কালদর, সপং- ওহাি স য়া, 

ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯ িিিিাসি

৩৫৪৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
মফলু স য়া, সপং- ওয়ালহদ আলী, 

ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯
িিিিাসি ও 

নাল

৩৫৪৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
আিুল খালয়র, সপং- রইছ উসদ্দন, 

ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৪৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
কাজী দুলাল, সপং- আিুল িালহর 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৫০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর জসহর আহম্মদ, সপং- মহালিন 

আলী ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৫১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আহাম্মদ চিয়দ, সপং- িিারি 

আলী , গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৫২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ছালির আহাম্মদ, সপং- চিয়দ 

আহাম্মদ ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯ িিিিাসি

৩৫৫৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
নালছর জা ান, সপং- হাস দ আলী, 

ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯ িিিিাসি
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খসিয়ান
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িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৫৫৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
 হর  আলী, সপং- হাস দ আলী 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯
িিিিাসি ও 

চাষািাদ

৩৫৫৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর আস র উজ্জা ান, সপং- হাস দ 

আলী ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯ িিিিাসি

৩৫৫৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নুর মহালিন, সপং- 

 াললকুজ্জা ান,ধ গলগাদা, 

ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ২৫০৯ িিিিাসি

৩৫৫৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
চানু্দ স য়া, সপং-  াললকুজ্জা ান 

,১৪৩ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
২৫০৯ িিিিাসি

৩৫৫৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর হালা সচং  ং  রা া, সপং-  াসনং 

 ার া ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
িিিিাসি ও 

নাল

৩৫৫৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  ং া  ার া, সপং-  ং মথায়াই 

 ার া,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৭১

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৩০২
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৬০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
পাইিু  ং  ার া, সপং-  ং  ার া 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৩০২
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৬১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম ল   ার া, সপং- পাইিু আং 

 ার া
১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর
৩০২

িিিিািী ও 

চাষািাদ
৩৫৬২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম লজক  ার া, সপং- হলা 

খযাইসচং  ার া, ধ গলগাদা, 

ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া

১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৩০২
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৬৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর অং িাইন  ং  ার া, সপং- িাল্থা 

প্রু  া গা, ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৩০২ িিিিাসি

৩৫৬৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর উিাইন  ং  ার া, সপং হলা 

খযাইসচং  া গা, ধ গলগাদা, 

ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৩০২ িিিিাসি

৩৫৬৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িাল্থান্তা প্রু  ার া, সপং-  ংছুলি 

 া গা ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৩০২
িিিিাসি ও 

চাষািাদ
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৫৬৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর ম হলাসচং  ার া, সপং- চালথায়াই 

প্রু  া গা, ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৩০২ িিিিাসি

৩৫৬৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
সনহলা অং  ার গা, সপং-  ংছু  া গা 

,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৩০২ িিিিাসি

৩৫৬৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর চালথাযা ই প্রু  া গা, সপং- নাস  

 া গা, ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

০.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৩০২ িিিিাসি

৩৫৬৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর স িাসচং  া গা, স্বাোঃ িা ান্থা প্রু 

 া গা ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৩০২
িিিিাসি ও 

নাল

৩৫৭০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর সচং মথায়াই প্রু  া গা, সপং- 

পাইসচং  া গা ,ধ গলগাদা, 

ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া

১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬১৫
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৭১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর অং প্রু িং  া গা, সপং- অং 

কযযাইি  া গা,,ধ গলগাদা, 

ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া

১.০৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬১৫
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৭২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর খযাইিাউ প্রু  া গা, সপং- চাইউ প্রু 

 া গা ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬১৫
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৭৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর চাইউ প্রু  া গা, সপং- িাই প্রু 

 া গা,,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬১৫
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৭৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর খযাইসচং  া গা, সপং-  ংসচং 

 া গা,,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬১৫ িিিিাসি

৩৫৭৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িুইছলা প্রু  া গা, সপং- মথায়াই প্রু 

 া গা,,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬১৬ িিিিাসি

৩৫৭৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর
 ংিা প্রু  া গা, সপং- নাস    া গা, 

ধ গলগাদা, ইিলা পুর, রাঙু্গসনয়া
০.৭৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬১৬
িিিিাসি ও 

চাষািাদ

৩৫৭৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  ংপুলু   া গা, সপং-  ংিা প্রু 

 ারা া ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

০.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬১৬ িিিিাসি

Page 363



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৫৭৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর অংকযপ্রু  া গা, সপং- চালথগায়াই 

 া গা ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

২.৩

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬১৬ িিিিাসি

৩৫৭৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর অলিা প্রু  া গা, সপং- অংকাপ্রু 

 া গা,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬১৬ িিিিাসি

৩৫৮০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িাজাই প্রু  া গা, সপং- অংকাপ্রু 

 ার া,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৪

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬১৬
িিিিাসি ও 

নাল

৩৫৮১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িালা প্রু  া গা, সপং- অংকযপ্রু 

 া গা,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৭

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬১৬
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৮২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর িু ন  া গা, সপং- মথায়াইসচং 

 া গা,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

২.

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬২২
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৮৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর অংকয প্রু  া গা, সপং-  ংিুলা 

 া গা,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬২২
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৮৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর  ায়াংসচং  া গা, সপং- অংকয প্রু 

 া গা ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৬

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬২২
িিিিািী ও 

চাষািাদ

৩৫৮৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর পুিাই  ং  া গা, সপং- অংকয প্রু 

 া গা ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.২

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬২২ িিিিাসি

৩৫৮৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর নাইছাং উ  ার া, সপং- পুলু 

 ার া ,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৩

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬২২ িিিিাসি

৩৫৮৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো ইছামক্তত  ক্তিক্তিন্তাপুর উিাইন  ং  া গা, সপং- অংকয প্রু 

 া গা,ধ গলগাদা, ইিলা পুর, 

রাঙু্গসনয়া

১.৫

পূিগ সনসিন্তা 

পুর ৬২২

৩৮৫৪.৩   

চট্টগ্রাম দক্তষি বি ক্তবিাগ

ক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জবরদিলকারীর িাম ও 

ঠিকািা

জবরদিলকৃত

 রক্তষত 

বিভূক্তম 

(একর)

জবরদিলকৃত রক্তষত বিভূক্তমর তফক্তসল জবরদিলকৃত 

অন্যান্য বিভূক্তমর 

কযাটাগক্তর

বিভূক্তমর 

জবরদিয়লর 

ক্তববরি

গৃহীত ব্যবস্থা মন্তব্য
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ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

মমৌজা ক্তস.এস  

দাগ

ক্তস.এস 

িক্ততোি

আর.এস 

দাগ

আর.এস 

িক্ততোি

ক্তব.এস 

দাগ

ক্তব.এস 

িক্ততোি

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

১.৬৫

২

২ চট্টগ্রাম বাঁেিালী জলদী মচচুক্তরো

ময়িাোরা মবগম,

ক্তপতা-মৃত মমাোঃ আবু ছায়লক,সাাং-

জঙ্গল পাইরাাং,পাইলস্না মমািা

১.৮ " ৩৬৩ ১ ১৮২ ২ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৩ চট্টগ্রাম বাঁেিালী জলদী মচচুক্তরো মমাোঃ ইউসুফ

ক্তপতা-মৃত কক্তবর আহমদ, সাাং-জঙ্গল 

পাইরাাং, পাইলস্না মমািা

১.৫ " ৩৬৩ ১ ১৮২ ২ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৪ চট্টগ্রাম বাঁেিালী জলদী মচচুক্তরো মমাোঃ ইসমাইল

ক্তপতা-মৃত কক্তবর আহমদ, সাাং-

জঙ্গল পাইরাাং, পাইলস্না মমািা

২.৪ " ৩৬৩ ১ ১৮২ ২ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৫ চট্টগ্রাম বাঁেিালী জলদী মচচুক্তরো আলী আহমদ

ক্তপতা-মৃত আক্তজজুর রহমাি, সাাং-

জঙ্গল পাইরাাং

২.৪৫ " ৩৬৩ ১ ১৮২ ২ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৬ চট্টগ্রাম বাঁেিালী জলদী মচচুক্তরো আবদুল হায়সম

ক্তপতা-মৃত আবদু ছমদ, সাাং-

জঙ্গল পাইরাাং,

২.২ " ৩৬৩ ১ ১৮২ ২ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৭ চট্টগ্রাম বাঁেিালী জলদী মচচুক্তরো আবুল কালাম

ক্তপতা-মৃত মডপাইরা, পাতা কাটা 

ক্তিক্তর,পাইরাাং

২.২৫ " ৩৬৩ ১ ১৮২ ২ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

ক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জবরদিলকারীর িাম ও 

ঠিকািা

জবরদিলকৃত

 রক্তষত 

বিভূক্তম 

(একর)

জবরদিলকৃত 

অন্যান্য বিভূক্তমর 

কযাটাগক্তর

বিভূক্তমর 

জবরদিয়লর 

ক্তববরি

গৃহীত ব্যবস্থা মন্তব্য

১ চট্টগ্রাম বাঁেিালী জলদী মচচুক্তরো নুরুল আলম,

ক্তপত-মৃত ফজল কক্তরম, সাাং-

জঙ্গল পাইরাাং, পাইলস্না মমািা

জঙ্গল 

পাইরাাং
৩৬৩ ১ ১৮২

ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

চট্টগ্রাম বাঁেিালী জলদী মচচুক্তরো

২.৬৫

মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৯ চট্টগ্রাম বাঁেিালী জলদী মচচুক্তরো মমাোঃ ইউনুছ

ক্তপতা মৃত এজাহার মমালস্না, সাাং-

জঙ্গল পাইরাাং, বালুরচর ১.৭৫

১২৪৬ ১ ১৮২ ২ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

১০ চট্টগ্রাম বাঁেিালী জলদী মচচুক্তরো আবদুল গফুর

ক্তপতা মহায়সি আলী, সাাং-জঙ্গল 

পাইরাাং, বালুরচর
২.২০

১২৪৬ ১ ১৮২ ২ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

১১ চট্টগ্রাম বাঁেিালী জলদী মচচুক্তরো হাক্তবব উলস্নাহ

ক্তপতা মৃত ক্তছক্তিক আহমদ, সাাং-

জঙ্গল পাইরাাং, বালুরচর ২.১০

১২৪৬ ১ ১৮২ ২ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

১২ চট্টগ্রাম বাঁেিালী জলদী মচচুক্তরো মমৌোঃ মফারকাি

ক্তপতা নুরম্নল আলম, সাাং-জঙ্গল 

পাইরাাং, বালুরচর
১.৩০

১২৪৬ ১ ১৮২ ২ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

১৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস উদেি বড়ুো গাং, ক্তপতা- মৃত 

বাবুল বড়ুো, সাাং- সুিক্তবলাস 

দেমাইল

১.৫ সুিক্তবলাস ৩৮৭০ ৩৭৪৪ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

১৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস ক্তিবারি বড়ুো, ক্তপতা- ধীয়রন্দ্র 

বড়ুো, সাাং- সুিক্তবলাস দেমাইল

১. সুিক্তবলাস ৩৮৭০ ৩৭৪৪ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

১৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস মমাোঃ আলম গাং, ক্তপতা-মৃত 

আহাম্মদ ছফা, সাাং-ঐ
১.৫

সুিক্তবলাস ৩৭১০ ৩৭৪২ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

১৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস মিালা ক্তমো গাং, ক্তপতা-মৃত 

আহাম্মদ ছফা, সাাং- সুিক্তবলাস 

দেমাইল, রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

সুিক্তবলাস ৩৭১০ ৩৭৪২ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৮ বক্তের

ক্তপতা মৃত কালু ক্তমো, সাাং-জঙ্গল 

পাইরাাং, বালুরচর

১২৪৬ ১ ১৪৮ ২ ঘরবািী

২১.৮
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ম ৌজা সি.এি  
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খসিয়ান
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খসিয়ান
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অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস ছায়লহ আহাাং, ক্তপতা- আেরাফ 

আলী, সাাং- সুিক্তবলাস দেমাইল, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

সুিক্তবলাস ৩৭১০ ৩৭৪২ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

১৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস আক্তজজুল হক গাং, ক্তপতা-মৃত 

মজবল মহায়সি, সাাং- সুিক্তবলাস 

দেমাইল, রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

সুিক্তবলাস ৩৭১০ ৩৭৪২ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

১৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস ছায়বর আহম্মদ, ক্তপতা- মৃত 

আহম্মদ ছফা, সাাং- সুিক্তবলাস 

দেমাইল, রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

সুিক্তবলাস ৩৭১০ ৩৭৪২ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

২০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস আবদুল মমািাফ, ক্তপতা- মৃত 

আব্দুর রক্তেদ, সাাং- সুিক্তবলাস 

দেমাইল, রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

সুিক্তবলাস ৩৭১০ ৩৭৪২ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

২১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস নুরম্নচ্ছফা গাং, ক্তপতা- আহাাং 

মহায়সি, সাাং- সুিক্তবলাস 

দেমাইল, রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

সুিক্তবলাস ৩৭১০ ৩৭৪২ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

২২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস নুরম্নল আক্তমি গাং, ক্তপতা-মৃত 

কায়দর বক্স, সাাং- সুিক্তবলাস 

দেমাইল, রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

সুিক্তবলাস ৩৭১০ ৩৭৪২ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

২৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস পারক্তিি গাং, স্বামী- আয়িাোর, 

সাাং- সুিক্তবলাস ছাগলিাইো 

পািা, রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

৩৭১০ ৩৭৪২ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

২৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস ক্তলটি গাং, ক্তপতা- মমাোঃ েক্তফ, সাাং-

 সুিক্তবলাস ছাগলিাইো পািা, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

৩৭১০ ৩৭৪২ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

২১.৮

২০ িুখসিলাি
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খসিয়ান
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস সাইফুল গাং, ক্তপতা- নুর ইসলাম, 

সাাং- সুিক্তবলাস ছাগলিাইো 

পািা, রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

৩৭১০ ৩৭৪২ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

২৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস জাহাঙ্গীর গাং, ক্তপতা- নুর 

ইসলাম, সাাং- সুিক্তবলাস 

ছাগলিাইো পািা, রাাংগুক্তিো, 

চট্টগ্রাম

৩৭১০ ৩৭৪২ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

২৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস জামাল, ক্তপতা- নুরম্নল হক, সাাং- 

সুিক্তবলাস ছাগলিাইো পািা, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

৩৭১০ ৩৭৪২ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

২৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস মাংথুই মারমা, ক্তপতা- চাইসু 

মারমা, সাাং- সুিক্তবলাস 

ছাগলিাইো পািা, রাাংগুক্তিো, 

চট্টগ্রাম

৩৭১০ ৩৭৪২ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

২৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস মময়মা মারমা গাং, ক্তপতা- 

ইস্পাহািী মারমা, সাাং- 

সুিক্তবলাস ছাগলিাইো পািা, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

৩৭১০ ৩৭৪২ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৩০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস আবু চছেদ গাং, ক্তপতা- আবুল 

মহায়সি, সাাং- সুিক্তবলাস 

ছাগলিাইো পািা, রাাংগুক্তিো, 

চট্টগ্রাম

২২৭ ৪৮৫ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৩১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস নুর িবী গাং, ক্তপতা- আবুল 

মহায়সি, সাাং- সুিক্তবলাস 

ছাগলিাইো পািা, রাাংগুক্তিো, 

চট্টগ্রাম

২২৭ ৪৮৫ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৩২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস সায়বর আহাাং গাং, ক্তপতা- মৃত 

আহাাং েক্তফ, সাাং- সুিক্তবলাস 

ছাগলিাইো পািা, রাাংগুক্তিো, 

চট্টগ্রাম

২২৭ ৪৮৫ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

২০ িুখসিলাি

৪
িাক্তপত 

পুকুক্তরো
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জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস বাহাদুর ক্তমো গাং, ক্তপতা- মৃত 

ক্তছক্তিক আহাাং, সাাং- 

িাক্তপতপুকুক্তরো, রাাংগুক্তিো, 

চট্টগ্রাম

২২৬ ৪৮৪ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৩৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস আব্দুস ছাত্তার, ক্তপতা- আহাাং 

মহায়সি, সাাং- িাক্তপতপুকুক্তরো, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

২২৬ ৪৮৪ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৩৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস আব্দুস শুক্কুর গাং, ক্তপতা- ঐ, সাাং- 

িাক্তপতপুকুক্তরো, রাাংগুক্তিো, 

চট্টগ্রাম

২২৬ ৪৮৪ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৩৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস োমসু ক্তমো গাং, ক্তপতা- মৃত 

ক্তছক্তিক আহাাং, সাাং- 

িাক্তপতপুকুক্তরো, রাাংগুক্তিো, 

চট্টগ্রাম

২২৬ ৪৮৪ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৩৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস মাহবুব আলম গাং, ক্তপতা- ঐ, 

সাাং- িাক্তপতপুকুক্তরো, রাাংগুক্তিো, 

চট্টগ্রাম

২২৬ ৪৮৪ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৩৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস  চসেদ ক্তমো গাং, ক্তপতা- মৃত 

ক্তছক্তিক আহাাং, সাাং- 

িাক্তপতপুকুক্তরো, রাাংগুক্তিো, 

চট্টগ্রাম

৪৮৯ ৩৯৩ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৩৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস নুরম্নল আক্তমি গাং, ক্তপতা- মৃত 

আব্দুল আক্তজজ, সাাং- 

িাক্তপতপুকুক্তরো, রাাংগুক্তিো, 

চট্টগ্রাম

৪৮৯ ৩৯৩ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৪০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস আব্দুল কায়দর গাং, ক্তপতা- মৃত 

লাল ক্তমো, সাাং- িাক্তপতপুকুক্তরো

৪৮৯ ৩৯৩ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৪১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস মাহবুব আলম, ক্তপতা- আক্তমর 

হামজা, সাাং- িাক্তপতপুকুক্তরো, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

৪৮৯ ৩৯৩ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৩.
িাক্তপত 

পুকুক্তরো

৪.
িাক্তপত 

পুকুক্তরো
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সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস ইসহাক ক্তমো গাং, ক্তপতা- মৃত 

চসেদ আহাাং, সাাং- 

িাক্তপতপুকুক্তরো, রাাংগুক্তিো, 

চট্টগ্রাম

৪৮৯ ৩৯৩ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৪৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো সুিক্তবলাস আবু চসেদ গাং, ক্তপতা- ফজল 

আহাম্মদ, সাাং- িাক্তপতপুকুক্তরো, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

৪৮৯ ৩৯৩ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৪৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো খুরুক্তেো আিন্দ বড়ুো গাং, ক্তপতা-মৃত 

পক্তরমল বড়ুো, সাাং-হারুোলছক্তি, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম।

৩২১ ৪৩৪ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৪৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো খুরুক্তেো ধন্যা বড়ুো, ক্তপতা- মৃত চন্দ্র মসি 

বড়ুো, সাাং-হারুোলছক্তি, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম।

৩২১ ৪৩৪ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৪৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো খুরুক্তেো মক্তহউক্তিি গাং, ক্তপতা-মৃত ফারুক 

আহাম্মদ, সাাং-সুিক্তবলাস,  

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম।

৫৭১ ৭৩৬ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৪৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো খুরুক্তেো আহসাি উল্লাহ, ক্তপতা- মৃত 

হাক্তববুল্লাহ, সাাং-সুিক্তবলাস, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম।

৫৭১ ৭৩৬ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৪৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো খুরুক্তেো হারম্নি ক্তমো, ক্তপতা- মৃত িজাদ 

ক্তমো, সাাং-সুিক্তবলাস, রাাংগুক্তিো, 

চট্টগ্রাম।

৫৭১ ৭৩৬ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৪৯ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো খুরুক্তেো আক্তজজ ক্তমো গাং, ক্তপতা- মৃত 

আলী আহাাং, সাাং-সুিক্তবলাস, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম।

৩৩০ ৪৪৬ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

সুিক্তবলাস

৪.
িাক্তপত 

পুকুক্তরো

৫. সুিক্তবলাস

৩. সুিক্তবলাস

৩.৩
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খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫০ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো খুরুক্তেো কুলসুমা গাং, স্বামী- মৃত জামাল 

উিীি,  সাাং-সুিক্তবলাস, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম।

৩৩০ ৪৪৬ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৫১ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো খুরুক্তেো মুছা ক্তমো, ক্তপতা- মৃত আোঃ 

হাক্তমদ, সাাং-সুিক্তবলাস, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম।

৩৩০ ৪৪৬ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৫২ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো খুরুক্তেো আইয়ুব আলী গাং, ক্তপতা- োইর 

আহম্মদ, সাাং-জেিগর, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম।

৯১৩৯ ৯০৪৭ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৫৩ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো খুরুক্তেো টুইল্যা গাং, ক্তপতা- মৃত আক্তল 

আহম্মদ, সাাং-জেিগর, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম।

৯১৩৯ ৯০৪৭ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৫৪ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো খুরুক্তেো ফনু, ক্তপতা- আবু তায়লব, সাাং-

জেিগর, রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম।

৯১৩৯ ৯০৪৭ ১ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৫৫ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো খুরুক্তেো বের গাং, ক্তপতা- মৃত আব্দুল 

জক্তলল, সাাং-পূব য খুরুক্তেো, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

১৭৪ ৪৭৯ ৩ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৫৬ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো খুরুক্তেো কায়সম গাং, ক্তপতা- মৃত 

মসায়লমাি, সাাং-পূব য খুরুক্তেো, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

১৭৪ ৪৭৯ ৩ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৫৭ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো খুরুক্তেো আব্দুল গফুর, ক্তপতা-মৃত আহাাং 

সওোঃ, সাাং-পূব য খুরুক্তেো, 

রাাংগুক্তিো, চট্টগ্রাম

১৭৪ ৪৭৯ ৩ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৫৮ চট্টগ্রাম রাাংগুক্তিো খুরুক্তেো খুরুক্তেো মন্নাি গাং, ক্তপতা- চছেদুল হক, 

সাাং-পূব য খুরুক্তেো, রাাংগুক্তিো, 

চট্টগ্রাম

১৭৪ ৪৭৯ ৩ ঘরবািী মিাটিে েদাি 

করা হয়েয়ছ।

৫৯ চট্টগ্রাম বাঁেিালী কালীপুর কালীপুর রঞু্জ   সপিা- ৃি আোঃ 

শুকু্কর,জঙ্গল কালীপুর

0.30 জঙ্গল 

কালীপুর

193 1 324 2 ঘরিাসি মজলা ে ািলন 

উলচ্ছদ েস্তাি 

মদওয়া  আলছ

সুিক্তবলাস

৭.৪ পদুো

১০. পূব য খুরুক্তেো

৩.৩
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কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৬০ চট্টগ্রাম বাঁেিালী কালীপুর কালীপুর

আ জাদ মহালিন, সপিা- ৃি 

আোঃ শুকু্কর, জঙ্গল কালীপুর

0.45 জঙ্গল 

কালীপুর

193 1 324 2 ঘরিাসি মজলা ে ািলন 

উলচ্ছদ েস্তাি 

মদওয়া  আলছ

৬১ চট্টগ্রাম বাঁেিালী কালীপুর কালীপুর

মিাহাগ,  সপিা-  ৃি কালা 

স য়া জঙ্গল কালীপুর

0.20 জঙ্গল 

কালীপুর

193 1 324 2 ঘরিাসি মজলা ে ািলন 

উলচ্ছদ েস্তাি 

মদওয়া  আলছ

৬২ চট্টগ্রাম বাঁেিালী কালীপুর কালীপুর রঞু্জ , সপিা- ৃি আোঃ 

শুকু্কর,জঙ্গল কালীপুর

0.60 জঙ্গল 

কালীপুর

193 1 324 2 ঘরিাসি মজলা ে ািলন 

উলচ্ছদ েস্তাি 

মদওয়া  আলছ

৬৩ চট্টগ্রাম বাঁেিালী কালীপুর কালীপুর মলাক ান, সপিা-আোঃ রহ ান 

জঙ্গল কালীপুর

0.35 জঙ্গল 

কালীপুর

193 1 318 2 ঘরিাসি মজলা ে ািলন 

উলচ্ছদ েস্তাি 

মদওয়া  আলছ

৬৪ চট্টগ্রাম বাঁেিালী কালীপুর কালীপুর জাফর,  সপিা-  সজদ আলী  

জঙ্গল কালীপুর

0.15 জঙ্গল 

কালীপুর

193 1 318 2 ঘরিাসি মজলা ে ািলন 

উলচ্ছদ েস্তাি 

মদওয়া  আলছ

৬৫ চট্টগ্রাম বাঁেিালী কালীপুর কালীপুর খালয়র আহ দ ( ধু), সপিা-

 ৃি  ুসজি আলী  জঙ্গল কালীপুর

0.20 জঙ্গল 

কালীপুর

193 1 318 2 ঘরিাসি মনাটি  েদান 

করা হলয়লছ

৬৬ চট্টগ্রাম বাঁেিালী কালীপুর কালীপুর আবু্দল আসজজ, সপিা- ৃি 

 ুসজি আলী  জঙ্গল কালীপুর

0.25 জঙ্গল 

কালীপুর

193 1 318 2 ঘরিাসি মনাটি  েদান 

করা হলয়লছ

৬৭ চট্টগ্রাম বাঁেিালী কালীপুর কালীপুর আবু্দর রসহ , সপিা- ৃি  ুসজি 

আলী,জঙ্গল কালীপুর

0.30 জঙ্গল 

কালীপুর

193 1 318 2 ঘরিাসি মনাটি  েদান 

করা হলয়লছ
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জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৬৮ চট্টগ্রাম বাঁেিালী কালীপুর কালীপুর নুরুল ইিলা  জুনু, সপিা- ৃি 

ই া   রীফ,জঙ্গল কালীপুর

0.26 জঙ্গল 

কালীপুর

193 1 318 2 ঘরিাসি মজলা ে ািলন 

উলচ্ছদ েস্তাি 

মদওয়া  আলছ

৬৯ চট্টগ্রাম বাঁেিালী কালীপুর কালীপুর ম াোঃ  সনর, সপিা- ৃি ই া  

 রীফ,জঙ্গল কালীপুর

0.42 জঙ্গল 

কালীপুর

193 1 318 2 ঘরিাসি মনাটি  েদান 

করা হলয়লছ

 মমাট = ১২১.৩৮

১ চট্টগ্রাম বাঁেিালী িাোঁ  খালী ইলকা-

পাকগ

িাোঁ  খালী ইলকা-পাকগ Rbve  gby wgqv, wcZv- g„Z 

Aveyj Kv‡kg, mvs- wkjKzc, 

Dc‡Rjv-euvkLvjx, PÆMÖvg|

0.15 জঙ্গল ক্তেলকুপ ১২৭ ১ ৫৯ ২ রক্তষত ঘর 

(কাচা,পাকা,মসক্তম 

পাকা)

মজলা 

ে ািলন 

উলচ্ছদ েস্তাি 

দাসখল করা 

হলয়লছ।
২ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve BKevj, wcZv- gbRyi 

Avjg, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rvgvj DwÏb, wcZv- g„Z 

Lwjj Avng`, mvs-H-

0.2 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৪ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãym ï°zi, wcZv- DwKj 

Avng`, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৫ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve eveyj, wcZv- g„Z bwRi 

Avng`, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avjx Avng`, wcZv- g„Z 

AvKivg Avjx, mvs-H-

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৭ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gwdR, wcZv- ew` Avjg, 

mvs-H-

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj †nvQb, wcZv- g„Z 

iwk` wgqv, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

বন্যোিী ব্যবস্থাপিা ও েকৃক্তত সাংরষি ক্তবিাগ , চট্টগ্রাম
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৯ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gbRyi gvwS, wcZv- 

Avjg wgqv, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

১০ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj AveQvi, wcZv-

Aveyj, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

১১ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rwmg DwÏb (aBj¨v), wcZv- 

g„Z Rv‡Ki †nv‡mb, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

১২ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve dv‡Zgv †eMg, ¯^vgx g„Z 

Avwgi †nv‡mb, mvs-H-

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

১৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Kvgvj, wcZv- Kwei 

Avng`, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

১৪ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvjZve, wcZv- Avng`yi 

ingvb, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

১৫ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ev`kv wgqv, wcZv- ¸by 

wgqv, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

১৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avbmvi wgqv, wcZv- 

ev`kv  wgqv, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

১৭ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Bw`ªm, wcZv- Ave`yQ 

Qvgv`, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

১৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve jvqjv †eMg, ¯^vgx gwbi 

Avng`,  mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

১৯ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gbQzi Avjx, wcZv- 

AvKgZ Avjx, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

২০ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ingvb, wcZv- gybœv 

cvnvwo, mvs-H-

0.06 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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২১ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvwRR, wcZv- ev`kv 

wgqv, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

২২ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ev`kv wgqv, wcZv- g„Z 

nv‡dRv, mvs-H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

২৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyi iwk`, wcZv- byiæj 

Bmjvg mvs- wkjKzc, Dc‡Rjv-

euvkLvjx PÆMÖvg|

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

২৪ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ev`kv wg¯¿x, wcZv- 

GKivg wgqv, mvs-H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

২৫ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ev`kv (WªvBfvi), wcZv- 

g„Z Kvjy wgqv, mvs-H-

0.07 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

২৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AiæY ZvR, ¯^vgx g„Z 

byiæj nK, mvs- eo‡Nvbv Lvbv,-

H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

২৭ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve bvwQi Avng`, wcZv- 

Kwei Avng`, mvs- kxjK’c-H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

২৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve IevB`yi ingvb, wcZv- 

Rvdi Avng`, mvs-H-

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

২৯ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve w`‡jvqviv †eMg, ¯^vgx- 

Aveyj Kvjvg, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৩০ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  Avãyi ingvb, wcZv-g„Z 

†gvnvs Avjx, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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৩১ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gv³vi , wcZv- Avwgi 

emy, mvs-H-

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৩২ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avkivd Avjx, wcZv- g„Z 

bexi †nv‡mb, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৩৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ev`kv gvwS, wcZv- g„Z 

ew` wgqv, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৩৪ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mvgïj Avjg, wcZv- g„Z 

Gg`v` wgqv, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৩৫ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyi iwng, wcZv- 

Avjg wgqv, mvs-H-

0.05 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৩৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Avjg, wcZv- 

‡gvRvd&di, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৩৭ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avey ˆmq`, wcZv- g„Z 

gywÝ wgqv, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৩৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kIKZ Djøvn, wcZv- 

wkweŸi wgqv, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৩৯ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj Kv‡kg, wcZv- 

Avn¤§` Qdv, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৪০ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt †njvj, wcZv- 

Rvjvj wg¯¿x, mvs-ivRvLvjx -H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৪১ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt Aveyj Kv‡kg, wcZv- 

 Lv‡jKz¾vgvb, mvs-Qbyqv, -H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

Page 376



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি 

দাগ

আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখললর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযজিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযসিি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রোঃ িাং মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তবট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪২ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gwbi Avng`, wcZv- 

GqvKze Avjx, mvs-kxjKzc -H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৪৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve bvwQi Avng`, wcZv- 

mvgmyj Avjg, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৪৪ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mvgïj Avjg, wcZv- 

Qv‡j Avn¤§`v, mvs-H-

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৪৫ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvjgMxi , wcZv- byi 

Avng`, mvs-my›`ixcvov -H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৪৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve `vby wgqv, wcZv- `yjv wgqv, 

mvs-kxjKzc-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৪৭ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mvgïj Avjg, wcZv- 

bv¸ wgqv mvs-wkjKzc, 

Dc‡Rjv-euvkLvjx PÆMÖvg|

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৪৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gv¯Ídv Avjx, wcZv- mvgïj 

Avjg, mvs-kxjKzc-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৪৯ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ew` Avjg, wcZv- gvbœvb, 

mvs-kxjKzc-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৫০ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kwd Avjg, wcZv- g„Z 

†nv‡mb wgqv, mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৫১ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyj gvbœvb, wcZv- Avjg, 

mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৫২ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kwd Avjg, wcZv-Avãyj 

gvbœvb mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৫৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve bex Avjg, wcZv- Avãyj 

gvbœvb, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৫৪ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve BDbyQ, wcZv- dwi` Avng`, 

mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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৫৫ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyi iwk`, wcZv- g„Z 

RvwKi Avng`, mvs--H-

0.2 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৫৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Kv‡`i, wcZv- g„Z 

Avjx Avng`, mvs--H-

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৫৭ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyj gv‡jK, wcZv- g„Z 

AvjZvdzi ingvb, mvs--H-

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৫৮ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kwn`yj Bmjvg, wcZv- Aveyj 

†nv‡mb, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৫৯ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Bmjvg, wcZv- bwRi 

Avng`, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৬০ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve iwdK wgqv, wcZv- ekZ 

Avjx, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৬১ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Kwei Avng`, wcZv- g„Z 

nvQvb Avng`, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৬২ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve iwdK Avn¤§`, wcZv- nvmvb 

Avn¤§`, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৬৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve nvwjg, wcZv g„Z nvmvb 

Avn¤§`-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৬৪ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve g‡bvqvi, wcZv- byiæ wgqv, 

mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৬৫ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡kqvi Avjx, wcZv‰mq` 

Avn¤§`, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৬৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avwgi †nv‡mb, wcZv- g„Z 

byi Avn¤§`, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৬৭ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡j`y wgqv, wcZv- g„Z ¸ov 

wgqv, mvs--H-

0.12 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

68 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve eki wgqv, wcZv- g„Z `by 

wgqv, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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69 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj †nv‡mb, wcZv- Avwgi 

eKmy, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

70 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avwgi †nv‡mb, wcZv- g„Z 

†Mvjvg Kv‡`i, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

71 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Kvgvj DwÏb, wcZv- `vby 

wgqv, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

72 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Gm Zwdm, wcZv- g„Z ˆmq` 

Avn¤§`, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

73 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve dRj Avn¤§`, wcZv- dRi 

Avjx, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

74 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‰mq` Avn¤§`, wcZv- Avt 

Qvjvg, mvs--H-

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

75 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyi iwng, wcZv- ‡gvnQb 

mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

76 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve iv‡k`v †eMg, ¯^vgx- 

byiæj Bmjvg mvs- wkjKzc, 

Dc‡Rjv-euvkLvjx PÆMÖvg|

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

77 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvnQb, wcZv- Aveyj †nvQb 

mvs--H-

0.09 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

78 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj †nv‡mb, wcZv-bwRi 

Avn¤§`, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

79 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Zv‡niv †eMg, ¯^vgx Rvgvj 

†nv‡mb mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

80 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avwgi †nv‡mb, wcZv- ieZ 

Avjx, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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81 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gymwjgv †eMg, ¯^vgx- byiæj 

Kv‡`I, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

82 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Qey mI`vMi, wcZv- g„Z 

QziæZ Avjx, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

83 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve evnv`yi, wcZv- ‡gvnv¤§` 

Avjx, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

84 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avng` Qdv, wcZv- g„Z-

‡bvqv wgqv, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

85 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyj Mdzi, wcZv- g„Z  

cyZzb Avjx, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

86 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Gm Zwdm, wcZv- g„Z ˆmq` 

Avn¤§`, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

87 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gv¯ÍvK Avn¤§`, wcZv- g„Z 

ew` Avjg, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

88 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gbRyi Avng`, wcZv- g„Z 

ew` Avjg mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

89 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Kv‡`i, wcZv- ev`kv 

wgqv, mvs--H-

0.06 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

90 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvnv¤§` Djøvn, wcZv- Avjx 

Avn¤§`, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

91 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiZvR, ¯̂vgx- - mvs--H- 0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

92 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Avjg, wcZv- g„Z 

byiæj AveQvi, mvs--H-

0.2 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

93 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyj ReŸvi, wcZv- BQvnvK 

mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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94 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve QËvi, wcZv- nvwKg Avjx, 

mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

95 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvKZvi †nv‡mb, wcZv- g„Z 

nvwKg wgqv, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

96 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡iby Aviv †eMg, ¯^vgx -

‡gvnv¤§` Avjx, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

97 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve RvnvsMxi Avjg, wcZv- Qwei  

 Avn¤§` mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

98 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Kwei Avng`, wcZv- g„Z 

wmivR wgqv, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

99 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mvgQzj Avjg, wcZv- g„ZdqRyj 

Avn¤§`, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

100 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve BwjqvQ wgqv, wcZv- Avn¤§` 

ingvb, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

101 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gv¯Ídv Avjx, wcZv- g„Z 

Rwjj wgqv, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

102 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Kv‡kg, wcZv- kwd wgqv, 

mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

103 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Q‡ivqvi wgqv, wcZv- 

bRiæj, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

104 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve wi`yqvb, wcZv- Rvdi 

Avn¤§`, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

105 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve wUcy myjZvb, wcZv- 

†njvj DwÏb mvs- wkjKzc, 

Dc‡Rjv-euvkLvjx PÆMÖvg|

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

106 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ewki Avn¤§`, wcZv- g„Z 

jvj wgqv, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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107 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kwd Avjg, wcZv- jvj wgqv, 

mvs-H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

108 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡d‡`Šm ingvb, wcZv- Kwei 

Avng`, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

109 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡mvjZvb Avng`, wcZv- g„Z 

byiæQdv, mvs--H-

0.2 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

110 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi †nv‡mb, wcZv- Avkivd 

Avjx, mvs--H-

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

111 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mvnve DwÏb, wcZv- `vby 

wgqv, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

112 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡di‡`Šm, wcZv- g„Z 

Avkivd Avjx, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

113 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avey Zv‡ni, wcZv- g„Z Kwei 

Avn¤§` mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

114 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyj Mdzi, wcZv- g„Z 

AvjZvdzi ingvb,mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

115 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve wgRvb, wcZv- Avãyj 

†gvbvd, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

116 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‰Qq` Avn¤§`, wcZv- byi 

Avn¤§`, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

117 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Kwei, wcZv- ‡gvt 

ev`kv wgqv, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

118 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Kwei, wcZv-ev`kv 

wgqv, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

119 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve LvBiæwbœQv, ¯^vgx †gvt dviæK, 

mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

120 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt kwd, wcZv- `yjv wgqv, 

mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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121 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt bvwQi DwÏb, wcZv-g„Z 

kixd, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

122 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Ave`yjøvn, wcZv-g„Z dviæK 

Avn¤§`, mvs--H-

0.1 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

123 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj AveQvi, wcZv- ew`Dj 

Avjg, mvs--H-

0.06 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

124 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt Kwjg Djøvn, wcZv- 

ewki Avn¤§`, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

125 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvQ‡jg bex, wcZv- g„Z 

†bvqve Avjx, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

126 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt AvwRg, wcZv- ‡gvQ‡jg 

DwÏb, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

127 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Gbvg, wcZv- ‡Mvjvg ignvb, 

mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

128 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Gnmvb, wcZv- ewki 

Avn¤§`, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

129 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mvab, wcZv-K…ò †gvnb †`e, 

mvs--H-

0.06 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

130 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rwmg, wcZv- dwi` Avjg, 

mvs--H-

0.06 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

131 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡nv‡mb Avng`, wcZv- g„Z 

GRvnvi wgqv, mvs--H-

0.06 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

132 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kvgmy wgqv, wcZv- Lwjj 

Avng`, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

133 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ew` Avjg, wcZv- iIkb 

Avjx mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

134 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Av‡bvqvi †nv‡mb, wcZv- 

ew`Dj Avjg mvs- wkjKzc, 

Dc‡Rjv-euvkLvjx PÆMÖvg|

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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135 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Av°vQ, wcZv-byi Avjg mvs- 

H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

136 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Qzwd Avjg, wcZv- g„Z Avjx 

wgqv mvs- H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

137 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve bvwQi DwÏb, wcZv- ‰mq` 

Avjg, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

138 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gvndzRyi ingvb, wcZv- 

Kwei Avng` mvs gvBRcvov -H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

139 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve `yay wgqv, wcZv- Kwjg wgqv, 

mvs-kxjKzc-H-

0.06 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

140 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avjxg †kL, wcZv- g„Z 

Qv‡ei mvs-eo‡Nvbv

0.06 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

141 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mvgïi Rvnvb, ¯^vgx g„Z 

Qv‡ei wgqv, mvs--H-

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

142 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Rvnvb ‡eMg, ¯^vgx-‡gvt 

BQnvK mvs- `wÿY 

Rj`x,euvLjx,PÆMÖvg|

0.09 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

১৪৩ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve evnv`yi, wcZv- AÁvZ, mvs-

H-

0.12 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

ম াট 14.05

1 চট্টগ্রাম বাঁেিালী জলসদ অভয়ারণয 

মরঞ্জ

জলসদ অভয়ারণয সিট ‡gvt BmgvCj wcs Avt wgwQj mvs 

`wÿb Rj`x

0.40 জঙ্গল জলক্তদ ৮০২/ ৯৯১ ১ 2017 ২ রক্তক্সত ঘর 

(কাচা,পাকা,মসক্তম 

পাকা)

 উয়চ্ছদ েস্তাব 

মেরি করা 

হয়েয়ছ।

2 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvt BmnvK wcs Avt wgwQj mvs `t 

Rj`x

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

3 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv³vi Avn‡¤§` wcs Avjx bex mvs 

H

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

4 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvRv‡ni Avn‡¤§` wcs g„Z Rvgvj 

DwÏb mvs H

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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5 ঐ ঐ ঐ ঐ gbRyi Avn¤§` wcs g„Z Rvgvj 

DwÏb mvs H

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

6 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvRv‡ni wgqv wcs g„Z Avt wgwQj 

mvs H

1.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

7 ঐ ঐ ঐ ঐ Aveyj †nv‡mb wcs g„Z gwbi 

Avn‡¤§` mvs H

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

8 ঐ ঐ ঐ ঐ Avn‡¤§` †nv‡mb wcs g„Z gwbi 

Avn‡¤§` mvs H

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

9 ঐ ঐ ঐ ঐ Rv‡Ki †nv‡mb wcs g„Z gwbi 

Avn‡¤§` mvs H

0.93 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

10 ঐ ঐ ঐ ঐ Rvdi Avn‡¤§` wcs Avby wgqv mvs H 1.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

11 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡`‡jvqvi †nv‡mb wcs g„Z Avby wgqv 

mvs H

1.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

12 ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyj gv‡jK wcs g„Z †ki Avjx 

mvs `wÿb Rj`x

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

13 ঐ ঐ ঐ ঐ iv‡eqv †eMg wcs g„Z Avby wgqv mvs 

H

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

14 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvt Kvjy wgqv wcs g„Z Rvdi 

Avn‡¤§` mvs v H

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

15 ঐ ঐ ঐ ঐ Avjx †nv‡mb wcs ew` Avjg mvs H 0.04 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

16 ঐ ঐ ঐ ঐ Aveyj Kvjvg wcs g„Z gni Avjx 

mvs H

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

17 ঐ ঐ ঐ ঐ gbZvR †eMg Rs Rv‡Ki †nv‡mb 

mvs H H

0.08 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

18 ঐ ঐ ঐ ঐ eki Avn‡¤§` wcs Kwei Avn‡¤§` 

mvs H

1.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

19 ঐ ঐ ঐ ঐ Kzjmyg †eMg Rs Av iwng mvs H 0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

20 ঐ ঐ ঐ ঐ Gwd AAjg wcs g„Z jvZz wgqv mvs 

H

0.05 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

21 ঐ ঐ ঐ ঐ ‰Qq`yj Avjg wcs g„Z jvZz wgqv 

mvs H

0.10 ঐ ৬১৫ ঐ 1234 ঐ ঐ ঐ ঐ

22 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvt eveyj wcs AvbQvi Avjx mvs H 0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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23 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvt kvn Avjg wcs g„Z evPv wgqv 

mvs H

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

24 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvt AvRMi wcs AvwRR Avn‡¤§` 

mvs H

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

25 ঐ ঐ ঐ ঐ Rvgvj DwÏb wcs †ki Avjx mvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

26 ঐ ঐ ঐ ঐ Aveyj Kv‡kg wcs g„Z †ki Avjx 

mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

27 ঐ ঐ ঐ ঐ Kvjy wgqv wcs g„Z dRj Avn‡¤§` 

mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

28 ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyj Lv‡jK wcs Avt Qg` mvs H 2.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

29 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv³vi †nv‡mb wcs iwng `v` mvs 

H

2.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

30 ঐ ঐ ঐ ঐ Av³vi †nv‡mb wcs iwng`v` mvs H 2.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

31 ঐ ঐ ঐ ঐ dwi`yj Bmjvg wcs     mvs `wÿb 

Rj`x

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

32 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvt iwng wcs Ghvnvi wgqv mvs H 0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

33 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv¯ÍvK Avn‡¤§` wcs g„Z bwRi 

Avn‡¤§` mvs H

2.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

34 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv ev`kv wgqv wcs by Bmjvg mvs H 2.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

35 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv AvbQvi Avjx wcs byi Bmjvg 

mvs H

2.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

36 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Avey e°I wcs byi Bmjvg mvs 

H

2.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

37 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡ZŠwKi Avn‡¤§` wcs byi Bmjvg 

mvs H

2.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

38 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv BDmyd wcs nvwg`yi ingvb mvs 

H

2.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

39 ঐ ঐ ঐ ঐ Aveyj Kv‡kg wcs Lv‡jKz¾vgvb 

mvs H

1.00 ঐ ৮০১ ঐ 2001 ঐ ঐ ঐ ঐ

40 ঐ ঐ ঐ ঐ gywÝ wgqv wcs Lv‡jKz¾vgvb mvs H 1.10 ঐ ৮০১/ ৬১৫ ঐ 2001 

1234

ঐ ঐ ঐ ঐ
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41 ঐ ঐ ঐ ঐ ev`kv wgqv wcs Lv‡j°z¾vgvb mvs H 1.00 ঐ ৬১৫ ঐ 1234 ঐ ঐ ঐ ঐ

42 ঐ ঐ ঐ ঐ Aveyj Kvjvg wcs Lv‡j°z¾vgvb mvs 

H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

43 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv nvmvb wcs ev`kv wgqv mvs G 0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

44 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv g`b Avjx wcs ev`kv wgqv mvs 

H

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

45 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Aveyj Kv‡kg wcs myjZvb 

Avn‡¤§` mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

46 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv e`iæ¾vgvb wcs myjZvb 

Avn‡¤§` mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

47 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv¯ÍvK Avjx wcs g„Z Kvjy wgqv 

mvs H

2.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

48 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡j`y wgqv wcs cvkv wgqv mvs H 0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

49 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv vvkivd wgqv wcs g„Z evPv wgqv 

mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

50 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv `vby wgqv wcs ZvRyj Avn‡¤§` 

mvs G

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

51 ঐ ঐ ঐ ঐ kvgmy wgqv wcs  mvs H 1.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

52 ঐ ঐ ঐ ঐ Bmjvg wgqv wcs mvs H 1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

53 ঐ ঐ ঐ ঐ Av ingvb wcs g„Z GRvnvi wgqv 

mvs H

4.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

54 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv `wjj Avn¤§` wcs bwRi 

Avn¤§` mvs H

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

55 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvt kwd wcs bwRi Avn¤§` mvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

56 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvt ew` wgqv wcs g„Z AvdRvj 

mvs `wÿb Rjw`

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

57 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Kv‡`i wcs nvweeyi ingvb mvs 

H

1.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

58 ঐ ঐ ঐ ঐ Aveyj Kv‡kg wcs nvweeyi ingvb 

mvs H

1.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

59 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv nviæb wcs Ghvnvi wgqv mvs H 1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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60 ঐ ঐ ঐ ঐ Avt iwdK wcs g„Z VvÛv wgqv mvs H 0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

61 ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Avjg wcs g„Z iwdK mvs H 1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

62 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv¯ÍvK Avn‡¤§` wcs g„Z bwRi 

Avn‡¤§` mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

63 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv³vi Avn‡¤§` wcs g„Z iwng `v` 

mvs H

2.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

64 ঐ ঐ ঐ ঐ AvRMi †nv‡mb wcs g„Z Kvjy wgqv 

mvs H

0. 25 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

65 ঐ ঐ ঐ ঐ AAey Zv‡ni wcs ivRxDjøvn mvs H 0.15 ঐ ৫৭৬ ঐ 1070 ঐ ঐ ঐ ঐ

66 ঐ ঐ ঐ ঐ AvwRR Avn‡¤§` wcs g„Z Aveyj 

†nv‡mb mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

67 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡ivKmvbv †eMg Rs Igi dviæK 

mvs DËi Rj`x

0.25 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

68 ঐ ঐ ঐ ঐ dv‡Zgv Rs Avgvb Djøvn mvs H 0.25 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

69 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv AvbQvi wcs QvweŸi Avn¤§` mvs 

H

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

70 ঐ ঐ ঐ ঐ LwZRv Rs †gv Kvjy mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

71 ঐ ঐ ঐ ঐ ev‡iK wcs Qv‡ei Avn¤§` mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

72 ঐ ঐ ঐ ঐ Dv‡Zgv Rs AAãyj gv‡jK mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

73 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv †gv¯ÍvK wcs †gv¯Ídv Avjx mvs 

H

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

74 ঐ ঐ ঐ ঐ Rgmy wgqv wcs Kvjy wgqv mvs H 1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

75 ঐ ঐ ঐ ঐ Aveyj Kv‡kg wcs †gv¯ÍvK Avjx mvs 

H

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

76 ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj nK wcs †gvL‡jmyi ingvb 

mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

77 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gveviK Avjx wcsq ‡di‡`Šm Avjx 

mvs H

4.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

78 ঐ ঐ ঐ ঐ dRj Avn‡¤§` wcs g„Z Avt nvwjg 

mvs H

0.25 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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79 ঐ ঐ ঐ ঐ Av‡gbv LvZzb Rs g„Z Avby wgqv mvs 

DËi Rj`x

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

80 ঐ ঐ ঐ ঐ mywdqv LvZzb Rs g„Z †gv³vi 

†nv‡mb mvs H

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

81 ঐ ঐ ঐ ঐ Aveyj Kv‡kg wcs g„Z Avj nvg`y 

mvs H

0.25 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

82 ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj û`v wcs e`iæÏyRv mvs H 0.45 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

83 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv BwjqvQ wcs Av gvey` mvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

84 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Bw`ªm wcs Avt gvey` mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

85 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv BDbyQ wcs Avãyj gvey` mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

86 ঐ ঐ ঐ ঐ kvnRvnvb †eMg Rs gwbi Avn‡¤§` 

mvs H

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

87 ঐ ঐ ঐ ঐ gwiqg †eMg Rs Avt nvwg` mvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

88 ঐ ঐ ঐ ঐ Rqbe †eMg Rs Avt ingvb mvs H 0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

89 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv nviæb wcs K¡vix bwRi Avn¤§` 

mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

90 ঐ ঐ ঐ ঐ ivwRqv †eMg Rs g„Z kwdKzi 

ingvb mvs H

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

91 ঐ ঐ ঐ ঐ eRj Avn¤§` wcs g„Z e`iæÏyRv 

mvs H

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

92 ঐ ঐ ঐ ঐ kvnvbviv †eMg Rs Avt nvwjg mvs 

H

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

93 ঐ ঐ ঐ ঐ wbjydv Av³vi Rs g„Z AvtKv‡kg 

mvs &H

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

94 ঐ ঐ ঐ ঐ byiæ‡bœQv Rs RvwKi û‡mb mvs H 0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

95 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Avwidzj wcs g„Z Avngy`yi 

ingvb mvs H

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

96 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡eex Av³vi Rs g„Z Avwbmyi 

ingvb mvs H

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

97 ঐ ঐ ঐ ঐ Rqbve †eMg Rs Avt ï°zi mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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98 ঐ ঐ ঐ ঐ nvmvb Avn¤§` wcs Avt KzÏym mvs H 0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

99 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv RvKvwiqv wcs d‡qR Avn‡¤§` 

mvs H

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

100 ঐ ঐ ঐ ঐ Av Mdzi wcs g„Z Beªvwng mvs H 0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

101 ঐ ঐ ঐ ঐ Avt gv‡R` wcs ew` Avn¤§` mvs H 

Kjg †U°v

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

102 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvt AvwRR wcs g„Z †gvt gywÝ mvs 

H

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

103 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvt BwjqvQ wcs g„Z nv‡dR 

Avn‡¤§` mvs H

1.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

104 ঐ ঐ ঐ ঐ BqvKze Avjx wcs AvwkÖZ Avjx mvs 

H

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

105 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv wmivR wcs g„Z †gvRv‡ni wgqv 

mvs H

1.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

106 ঐ ঐ ঐ ঐ Avjx Avn‡¤§` wcs Avt nvwg` mvs H 0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

107 ঐ ঐ ঐ ঐ Zv‡niv †eMg Rs †gv BmnvK mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

108 ঐ ঐ ঐ ঐ Av‡bvqviv †eMg Rs byi Bmjvg mvs 

H

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

109 ঐ ঐ ঐ ঐ iv‡k`v  †eMg Rs Avey Zv‡ni mvs 

H

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

110 ঐ ঐ ঐ ঐ iv‡ehv †eMg Rs †gvRvd&di mvs H 0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

111 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv AvbQvi wcs g„Z BmgvBj mvs H 0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

112 ঐ ঐ ঐ ঐ Av ingvb wcs Avwgi †nv‡mb mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

113 ঐ ঐ ঐ ঐ Av‡gbv LvZzb Rs †gv AveQvi mvs 

H

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

114 ঐ ঐ ঐ ঐ Av Kwig wcs g„Z kwdKzi ingvb 

mvs H

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

115 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv BDbyQ wcs g„Z Av †mvenvb mvs 

H

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

116 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv AvwRgyi ingvb wcs g„Z `Rj 

Avn¤§` mvs H

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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117 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv AvdQvi wcs g„Z dRj Avn¤§` 

mvs H

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

118 ঐ ঐ ঐ ঐ Lv‡j`v †eMg Rs Av ingvb mvs H 0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

119 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv BDbyQ wcs g„Z Av †mvenvb mvs 

H

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

120 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv BwjqvQ wcs g„Z †mvenvb mvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

121 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv BmgvBj wcs g„Z Av †mvenvb 

mvs H

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

122 ঐ ঐ ঐ ঐ ‰mq` Avn¤§` wcs g„Z Av gwR` 

mvs H

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

123 ঐ ঐ ঐ ঐ byi Avjg wcs g„Z Av Qg` mvs H 0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

124 ঐ ঐ ঐ ঐ wMqvm DwÏb wcs Bby wgqv mvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

125 ঐ ঐ ঐ ঐ Bby wgqv wd mvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

126 ঐ ঐ ঐ ঐ Qv‡`Kv Rs AAey Qv‡jK mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

127 ঐ ঐ ঐ ঐ Aveyj †nv‡mb wcs g„Z †ki Avjx 

mvs H

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

128 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡nvm‡b Aviv Rs †gv³vi †nv‡mb 

mvs H

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

129 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Beªvwng wcs g„Z AvwRRyi 

ingvb mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

130 ঐ ঐ ঐ ঐ wdiæRv †eMg Rs Av Q‡g` mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

131 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡Mvjvg †nv‡mb wcs g„ Av nvwjg 

mvs DËi Rj`x

0.25 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

132 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv byiæ wcs Bgvg kixd mvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

133 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv dviæK wcs g„Z †gvK‡Q` 

Avn¤§` mvs H

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

134 ঐ ঐ ঐ ঐ Byi Avn¤§` wcs Lwjj Avn¤§` mvs 

H

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

135 ঐ ঐ ঐ ঐ Av gbœvb wcs `y`y wghv mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

136 ঐ ঐ ঐ ঐ KvIQvi wcs Av Lv‡jK mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

137 ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Bmjvg wcs g„Z dRj Kwig 

mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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138 ঐ ঐ ঐ ঐ gvIjvbv Rwgi wcs mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

139 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gŠjfx nvmvb wcs mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

140 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡mv‡qe wcs Av Lv‰jK mvs H 0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

141 ঐ ঐ ঐ ঐ e`iæj Bmjvg wcs g„Z Av mvjvg  

mvs H

2.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

142 ঐ ঐ ঐ ঐ nvmvb wcs Av Lv‡jK mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

143 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv †Rvbv‡qZ wcs Av Lv‡jK mvs H 0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

144 ঐ ঐ ঐ ঐ nvweeyiøvn wcs g„Z Kwei mvs H 0.25 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

145 ঐ ঐ ঐ ঐ gvngy`v LvZzb Rs AvLZvi mvs H 0.25 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

146 ঐ ঐ ঐ ঐ Gbmyiv †eMg Rs g„Z Bmjvg mvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

147 ঐ ঐ ঐ ঐ bmy wgqv wcs Av nvwKg mvs H 0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

148 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡e‡jøvZ Avjx wcs mvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

149 ঐ ঐ ঐ ঐ Avey Qv‡jK wcs g„Z Av Qv‡jK mvs 

H

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

150 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv †mwjg wcs g„Z Av Kv‡`I mvs 

H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

151 ঐ ঐ ঐ ঐ Av Qdzi wcs g„Z Av Kv‡`I mvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

152 ঐ ঐ ঐ ঐ Avn¤§` †nv‡mb wcs Avjx †nv‡mb 

mvs H

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

153 ঐ ঐ ঐ ঐ ‰mq` Avn¤§` wcs g„Z wQwÏK mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

154 ঐ ঐ ঐ ঐ Ryjy †eMg Rs †f‡Æv wgqv mvs H 0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

155 ঐ ঐ ঐ ঐ Av‡bvqviv †eMg Rs †gv Av‡bvqviv 

mvs H

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

156 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Ave`yjøvn wcs †gvkvid Avjx 

mvs H

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

157 ঐ ঐ ঐ ঐ AvRMi †nv‡mb wcs g„Z †gvn‡mb 

Avjx mvs H

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

158 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Kvjy wcs mvs H 0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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159 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Avnmvb wcs g„Z †gvn‡mb Avjx 

mvs H

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

160 ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Avjg wcs †gv dviæK Avn¤§` 

mvs H

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

161 ঐ ঐ ঐ ঐ QwKbv †eMg wcs byiæj Avjg mvs 

DËi Rj`x

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

162 ঐ ঐ ঐ ঐ Rvdi Avn¤§` wcs g„Z Av jwZd 

mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

163 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Kvgvj wcs Rvdi Avn‡g¥` mvs 

H

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

164 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Rvnv½xi wcs kvn Avjg mvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

165 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv AvjgMxi wcs  mvs H 0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

166 ঐ ঐ ঐ ঐ Av gv‡jK wcs †gv Rvdi mvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

167 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Rvnv½xi wcs Rvdi Avn¤§` mvs 

H

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

168 ঐ ঐ ঐ ঐ Av ingvb wcs mvs H 0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

169 ঐ ঐ ঐ ঐ Nvmy ingvb wcs g„Z f` mvs H 0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

170 ঐ ঐ ঐ ঐ AvwZKzi ingvb wcs †gv Kvjy mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

171 ঐ ঐ ঐ ঐ g‡bvqviv †eMg Rs byiyj Bmjvg 

mvs H

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

172 ঐ ঐ ঐ ঐ Dwi` Avn¤§` wcs Awn`yi ingvb 

mvs H

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

173 ঐ ঐ ঐ ঐ bvRy wgqv wcs g„Z Av Kv‡kg mvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

174 ঐ ঐ ঐ ঐ Kwei Avn¤§` wcsg„Z Av nvwKg mvs 

H

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

175 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡Kvievb Avjx wcO g„Z wgqv mvs H 0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

176 ঐ ঐ ঐ ঐ Emy wgqv wcs Av nvwKg mvs H 0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

177 ঐ ঐ ঐ ঐ Mv‡R`v †eMg Rs AveŸvm Avjx mvs 

H

0.25 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

178 ঐ ঐ ঐ ঐ IevB`yj nK wcs  mvs H 0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

179 ঐ ঐ ঐ ঐ `y`y wghv wcs mvs H 0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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180 ঐ ঐ ঐ ঐ QwKbv †eMg Rs Lwjj gvwS mvs H 0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

181 ঐ ঐ ঐ ঐ RvbœvZzj †di‰`vm Rs byi †nv‡mb 

mvs H

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

182 ঐ ঐ ঐ ঐ byi †nv‡mb wcs eRj Avn‡¤§` mvs 

H

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

183 ঐ ঐ ঐ ঐ Aveyj Kv‡kg wcs g„Z gvneye Avjx 

mvs H

0.25 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

184 ঐ ঐ ঐ ঐ gvgyb wghv wcs  mvs H 0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

185 ঐ ঐ ঐ ঐ Kvjy wghv wcs g„Z Avjx wgqv mvs H 0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

186 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvmv Avidv wcs mv‡jnAvvn¤§` 

mvs H

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

187 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Avwid wcs Kwei Avn¤§` mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

188 ঐ ঐ ঐ ঐ Bvbœv wgqv wcs g„Z ew` vvn¤§` mvs H 0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

189 ঐ ঐ ঐ ঐ nvwg`v †eMg Rs †gv Qv‡`K mvs H 0.25 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

190 ঐ ঐ ঐ ঐ ev`kv wgqv wcs g„Z Pzby wgqv mvs H 0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

191 ঐ ঐ ঐ ঐ Av Kwig wcs g„Z Av jwZd mvs 

DËi Rj`x

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

192 ঐ ঐ ঐ ঐ gwdRyi ingvb wcs Av Kwig mvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

193 ঐ ঐ ঐ ঐ Av AvwRR wcs Av Kwig mvs H 0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

194 ঐ ঐ ঐ ঐ byi †nv‡mb wcs g„Z ¸iv wgqv mvs H 0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

195 ঐ ঐ ঐ ঐ Byi †nv‡mb wcs g„Z Bw`ªm wgqv mvs 

H

0.60 ঐ ৫৬ ঐ 53 ঐ ঐ ঐ ঐ

196 ঐ ঐ ঐ ঐ Mwbqv LvZzb wcs g„Z Uzby wgqv mvs H 0.40 ঐ ৭১ ঐ 68 ঐ ঐ ঐ ঐ

197 ঐ ঐ ঐ ঐ Av iwng wcs mvs H 2.50 ঐ ৫৬ ঐ 53 ঐ ঐ ঐ ঐ

198 ঐ ঐ ঐ ঐ Bvbœv wgqv wcs g„Z ew` Avn¤§` mvs 

H

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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199 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Bwjqvm wcs g„Z Av jwZd mvs 

H

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

200 ঐ ঐ ঐ ঐ AvjgMxi wcs mvs H 0.15 ঐ ৩৬ ঐ 37 ঐ ঐ ঐ ঐ

201 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv kwd wcs kgmy wgqv mvs H 0.15 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

202 ঐ ঐ ঐ ঐ kwdK Avn‡¤§` wcs dviæK 

Avn‡¤§` mvs H

0.60 ঐ ৫৬ ঐ 53 ঐ ঐ ঐ ঐ

203 ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj nK wcs byiæj Avjg mvs H 0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

204 ঐ ঐ ঐ ঐ Avey wQwÏK wcs  mvs H 0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

205 ঐ ঐ ঐ ঐ Qv‡ei Avn‡¤§` wcs g„Z Avnmvb 

Djøvn dwKi mvs

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

206 ঐ ঐ ঐ ঐ Avkivd DwÏb wcs Av iwng mvs H 0.20 ঐ ২৩ ঐ 24 ঐ ঐ ঐ ঐ

207 ঐ ঐ ঐ ঐ kwdK Avn‡¤§` wcs g„Z Avnmvb 

Djøvn dwKi mvs

0.60 ঐ ৩৪ ঐ 35 ঐ ঐ ঐ ঐ

208 ঐ ঐ ঐ ঐ kvgmyj Avjg wcs g„Z Avjg wgqv 

mvs H

0.30 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

209 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv¯ÍvK Avn‡¤§` wcs Avn¤§` Djøvn 

dwKi mvs H

0.30 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

210 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gŠjfx Qv‡ivqvi wcs Avng`yi 

ingvb mvs H

0.20 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

211 ঐ ঐ ঐ ঐ AvKÏym wcs g„Z AvQi Avjx mvs H 0.40 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

212 ঐ ঐ ঐ ঐ dwi`yj Avjg wcs g„Z bwRi 

Avn¤§` mvs H

0.50 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

213 ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Avjg wcs g„Z bwRi Avn¤§` 

mvs H

0.40 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

214 ঐ ঐ ঐ ঐ kvn Avjg wcs g„Z bwRi Avn¤§` 

mvs H

0.40 ঐ ২৩ ঐ 24 ঐ ঐ ঐ ঐ

215 ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj Avdmvi wcs g„Z bwRi 

Avn¤§` mvs H

0.50 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

216 ঐ ঐ ঐ ঐ BDmyd Avjx wcs g„Z d‡qR 

Avn¤§` mvs H

0.10 ঐ ২৩ ঐ 24 ঐ ঐ ঐ ঐ

217 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvkvid Avjx wcs g„Z d‡qR 

Avn¤§` mvs H

0.10 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ
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218 ঐ ঐ ঐ ঐ Avkivd Avjx wcsg„Z d‡qR 

Avn¤§` mvs H

0.10 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

219 ঐ ঐ ঐ ঐ Avwgbyj nK wcs g„Z Av †mvenvb 

mvs H

1.00 ঐ ৩৪৮ ঐ 423 ঐ ঐ ঐ ঐ

220 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡i‡Rvqvbyj nK wcs g„Z Av 

†mvenvb mvs H

1.50 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

221 ঐ ঐ ঐ ঐ Bev`yj nK wcs g„Z †mwjgyj nK 

mvs DËi Rj`x

0.40 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

222 ঐ ঐ ঐ ঐ bvwRgyj nK wcs g„Z †mwjgyj nK 

mvs H

0.40 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

223 ঐ ঐ ঐ ঐ kwn`yj nK wcs g„Z †mwjgyj nK 

mvs H

0.40 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

224 ঐ ঐ ঐ ঐ wgvRyj nK wcs g„Z Av nvB mvs H 0.40 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

225 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gvRv‡¤§j nK wcs g„Z Av QvËvi 

mvs H

0.15 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

226 ঐ ঐ ঐ ঐ kwn`yj nK wcs g„Z Av mvËvi mvs 

H

0.15 ঐ ২২৫ ঐ 304 ঐ ঐ ঐ ঐ

227 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv †bRvgyj nK wcs g„Z Av QvËvi 

mvs H

0.15 ঐ ৮৫ ঐ 82 ঐ ঐ ঐ ঐ

228 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv AA Kwig wcs Avey bv‡Qi mvs 

H

0.20 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

229 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Avey Qeyi wcs Avey bv‡Qimvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

230 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv gywÝ wgqv wcs g„Z Avjx Avn¤§` 

mvs H

0.20 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

231 ঐ ঐ ঐ ঐ w`jxc PµeZ©xwcs g„Z wngvsï 

Kzgvi PµeZ©x mvs H

1.50 ঐ ৮১৩/ ৯৯০ ঐ 2032 ঐ ঐ ঐ ঐ

232 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv byiæ Avn¤§` wcs g„Z †gv bex 

mvs H

0.30 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

233 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv †nv‡mb Avn¤§` wcs g„Z 

GRvnvi wgqv mvs H

0.50 ঐ ৫৭৬ ঐ 1070 ঐ ঐ ঐ ঐ

234 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Bby wgqv wcs wMqvm DwÏb mvs H 0.20 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

235 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Aveyj †nv‡mb wcs g„Z †ki 

Avjx mvs H

0.15 ঐ ৬১৫ ঐ 1234 ঐ ঐ ঐ ঐ
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236 ঐ ঐ ঐ ঐ cÖbe Kzgvi `vk wcs hZx›`ª †gvnb 

`vk mvs H

3.50 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

237 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv ev`kv wcs byi Bmjvg mvs H 2.50 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

238 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv bvwRg Avn¤§` wcs g„Z †gv 

Rwgi mvs H

5.00 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

239 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv nviæb wcs g„Z Avey ˆmq` mvs H 5.00 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

240 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv dwi` wcs ev`kv wgqv mvs 

`wÿb Rj`x

5.00 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

241 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv RvMi †nv‡mb wcs Rvdi 

Avn¤§` mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

242 ঐ ঐ ঐ ঐ †gv gvngy` Bmjvg wcs †nv‡mb 

Avn¤§` mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

243 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv `wjj Avn¤§` wcs ZdRyj 

Avjx mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

244 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv `vby wgqv wcs H mvs H 0.50 ঐ ৬১৫ ঐ 1234 ঐ ঐ ঐ ঐ

245 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv †gv¯Ídv Avjx wcs g„Z Kvjy wgqv 

mvs H

5.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

246 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv gv‡jK wcs †gv¯Ídv Avjx mvs H 5.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

247 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Av Lv‡jK wcs †gv¯Ídv Avjx 

mvs H

5.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

248 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Av gv‡R` wcs †gv¯Ídv Avjx 

mvs H

5.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

249 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Av ingvb wcs †gv¯Ídv Avjx 

mvs `wÿb Rj`x

5.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

250 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv AvwRRyi ingvb wcs †gv¯Ídv 

Avjx mvs H

5.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

251 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv bwRi Avn¤§` wcs †gv¯Ídv 

Avjx mvs H

5.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

252 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv wRqvDi ingvb wcs †gv¯Ídv 

Avjx mvs H

5.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

253 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Av jwZd wcs †gv¯Ídv Avjx 

mvs H

5.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

254 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Bmjvg wgqv wcs jvj wgqv wmvs 

H

3.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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255 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv gvneye Avjg wcs `vby wgqv mvs 

H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

256 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv e`iæj Rvgvj wcs wmwÏK 

Avn¤§` mvs H

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

257 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv bImv wgqv wcs Kv‡`I e· mvs 

H

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

258 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv nvmvb Avn¤§` wcs Av mvjvg 

mvs H

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

259 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Av mvjvg wcs Rvjvj Avn¤§` 

mvs H

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

260 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv ev`kv wgqv wcs g„Z BDmyd 

Avjx mvs H

5.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

261 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Aveyj Kvjvg wcs ev`kv wgqv 

mvs H

4.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

262 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv mvMi Djøvn wcs ev`kv wgqv mvs 

H

4.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

263 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Avingvb wcs ev`kv wgqv mvs H 4.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

264 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Av nvwKg wcs ev`kv wgqv mvs 

H

4.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

265 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv ev`kv wgqv wcs evPv wgqv mvs H 4.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

266 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Avey e°i wcs by ibex mvs H 0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

267 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv by ibex wcs BKivg mvs H 0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

268 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv  gvneyeyj Avjg wcO `vby wgh 

mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

269 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Bmjvg wgqv wcs BKivg Avjx 

mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

270 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv eveyj wcs Avey wgqv mvs H 0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

271 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Avjx †nv‡mb wcs ¸iv wgqv mvs 

H

0.75 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

272 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Av gv‡jK wcs †gv¯Ídv Avjx 

mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

273 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Avt Lv‡jK wcs †gv¯Ídv Avjx 

mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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274 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Av gv‡R` wcs †gv¯Ídv Avjx 

mvs H

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

275 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv bwRi Avn¤§` wcs †gv¯Ídv 

Avjx mvs H

2.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

276 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv³vi Avn¤§` wcs Qv‡ei Avn¤§` 

mvs H

3.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

277 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv RvKvwiqv wcs AÁvZ mvs H 6.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

278 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv jvjy wgqv wwcsAÁvZ mvs H 2.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

279 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv  jvjy wgqv wcs AÁvZ mvs 

`wÿb Rj`x

2.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

280 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv `y`y wgqv wপs nvwg`yi wgqv mvs 

H

4.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

281 ঐ ঐ ঐ ঐ ‡gv Aveyj †nv‡mb wcs gwbi 

Avn¤§` mvs H

1.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

জলদী ম াট  োঃ 256.60

1 চট্টগ্রাম বাঁেিালী জলসদ অভয়ারণয 

মরঞ্জ

চাম্বল অভয়ারণয সিট Rbve ‡gvt gvnveye Avjx, wcZv –g„Z 

Avt ingvb,mvs-RsMj Pv¤̂j,  

euvkLvjx, PÆªMvg

0.30 জঙ্গল চাম্বল 433 ১ ৬০৭ ২ রক্তষত ঘর 

(কাচা,পাকা,মসক্তম 

পাকা)

 উয়চ্ছদ েস্তাব 

মেরি করা 

হয়েয়ছ।

2 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvnv¤§` Avjx, wcZv- 

Lwjjyi ingv&,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

3 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mvgïj Avjg, wcZv-g„Z Uzby 

wgqv mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

4 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avkivd Avjx, wcZv-byi 

Avnv¤§` mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

5 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt BmgvBj, wcZv-mwd 

Avjg, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

6 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ˆmq` Avng`, wcZv-g„Z 

VvÛv wgqv mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

7 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kwd Avjg, wcZv- byi 

Avng`, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

8 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt ev`kv wgqv, wcZv-g„Z  

Avmjvg, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

9 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †ndvRyj Bmjvg, wcZv- g„Z 

Avmjvg,mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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10 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gwdRyi ingvb, wcZv- 

Lwjjyi ingvb, mvs-H

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

11 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Avn¤§`, wcZv- g„Z VvÛv 

wgqv,ms-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

12 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve bIkv wgqv, wcZv-g„Z Aveyj 

Lv‡qi, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

13 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve RvwKi †nv‡mb, wcZv-g„Z  

byi †gvnv¤§`, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

14 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvnv¤§` †nv‡mb, wcZv-

‡bRvg Avjx,v mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

15 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gvneye Avjg, wcZv-wQwÏK 

Avng`,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

16 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mvgïj Avjg, wcZv-wQwÏK 

Avng`, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

17 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve G‡nQvb, wcZv-g„Z  Avt 

†gvZv‡je, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

18 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvnv¤§` †nv‡mb, wcZv-Avjx 

Avng`, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

19 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt ‡`‡jvqvi†nv‡mb, wcZv-

byi †gvnv¤§`, mvs-H-

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

20 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avjx Avn¤§`, wcZv-g„Z 

myjZvb Avng`, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

21 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Av‡bvqviv †eMg, ¯^vgx -

Aveyj nv‡mg, mvs-H-

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

22 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡`‡jAqvi †nv‡mb, wcZv-

gvneye Avjx, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

23 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gy³vi Avn¤§`, wcZv-g„Z- 

evPv wgqv, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

24 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve RyevB`v LvZzb, ¯^vgx- gy³vi 

Avn¤§`,mvs- -H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

25 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avjx Avn¤§`, wcZv- g„Z 

†gveviK Avvjx , mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

26 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve eveyj, wcZv-Avt mvjvg, mvs-

H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

27 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  kwd Avjg, wcZv –Avn¤§` 

wgqv,mvs-RsMj Pv¤̂j, euvkLvjx, 

PÆªMvg

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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28 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt mvenvbeveyj, wcZv-g„Z 

Avt Kv‡`i, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

29 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve wmivR Avng`, wcZv-Avt 

Mwb, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

30 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gvwnqv LvZzb, ¯^vgx -Avn¤§`, 

mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

31 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  Avbnve, wcZv- g„Z Aveyj 

Lv‡qi, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

32 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvKZvi wmK`vi, wcZv- g„Z 

Bgvg kixd, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

33 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Lwjj, wcZv-gyRv‡ni 

Avng`, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

34 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kwd Avjg, wcZv-gvneye 

†nv‡mb, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

35 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Kv‡`i, wcZv- - mvs-H- 0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

36 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Avnv¤§`, wcZv- g„Z 

wmwÏK, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

37 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †di‡`Šm, wcZv g„Z bwRi 

Avng` mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

38 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Av‡gbv LvZzb, ¯^vgx g„Z- 

Avn¤§`, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

39 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve RvnvsMxi Avjg, wcZv- 

dwi`yj Avjg, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

40 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve bwRi DwÏb, wcZv-kvn 

Avjg, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

41 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj eki, wcZv- g„Z 

B¾Z Avjx, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

42 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gvnveye †nv‡mb, wcZv- g„Z 

†bRvgZ Avjx, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

43 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt nvmvb, wcZv- g„Z Avt 

evix,, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

44 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  †gvRv‡¤§j, wcZv- dwi` 

Avjg, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

45 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve eveyj, wcZv-g„Z Lwjjyi 

ingvb, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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46 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve GqvKze Avjx, wcZv- g„Z 

†gvnv¤§` Avjx, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

47 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  †gvt iwk`, wcZv- Avkivd 

†gŠt, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

48 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Beªvwng, wcZv- g„Z  byi 

Avnv¤§`,mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

49 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rv‡ni Avnv¤§`, wcZv- g„Z 

byi Avnv¤§`, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

50 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt Kvjy, wcZv- g„Z byi 

Avnv¤§`, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

51 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve bvwRg DwÏb, wcZv- g„Z byi 

Avjg, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

52 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gvnveZ Avjx, wcZv- g„Z 

Avei Avjx, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

53 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyj Kv‡`i, wcZv- mvgïi 

Avjg, mvs-H-

0.15 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

54 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avwgi †nv‡mb, wcZv- 

†Mvjvg Kv‡`I, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

55 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve nviæbyi iwk`, wcZv- Avt 

mvg`, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

56 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt kwd, wcZv- g„Z bwRi 

Avng`,mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

57 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve bwRi Avng`, wcZv- g„Z 

GRvnvi wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

58 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  Kv‡jv wgqv, wcZv -g„Z 

Kv‡`i wgqAv,mvs-RsMj Pv¤^j, 

euvkLvjx, PÆªMvg

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

59 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Avjg, wcZv- g„Z dRi 

Avjxv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

60 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  Avt dwKi, wcZv- ARviv, 

mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

61 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Kwei Avng`, wcZv- VvÛv 

wgqv, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

62 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Av‡Qqv LvZzb, wcZv- g„Z 

VvÛv wgqv, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

63 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt mvjvg, wcZv- Igi 

Avjxv, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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64 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rvdi Avng`, wcZv- g„Z 

wQwÏKv, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

65 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Bw`ªm, wcZv-& 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

66 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve nvwmbv AvKZvi, ¯^vgx-mvs-

H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

67 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt Kv‡`i, wcZv- byi 

Avnvg`, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

68 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi bvnvi, ¯^vgx- g„Z Avt 

nvwg`, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

69 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mv‡ei Avng`, wcZv g„Z 

iIkb Avjx - mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

70 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rvdi Avng`, wcZv- g„Z 

eikZ Avjx, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

71 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve jvqjv †eMg, ¯^vgx- Qwgi 

DwÏb,mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

72 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gbRyi Avns, wcZv- wmivR 

Avng`,mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

73 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve eyZv †eMg, ¯^vgx- AÁvZ, 

mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

74 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avey Zv‡ni, wcZv- g„Z Kwei 

Avng`, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

75 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avey Avng`, wcZv-g„Z 

MyZov wgqv, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

76 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Kv‡`i, wcZv- wmivR 

Avng`, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

77 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avkivd Avjx, wcZv- g„Z 

Aveyj †nv‡mb, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

78 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt ‡nv‡mb, wcZv- AÁvZ, 

mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

79 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt Lv‡jK, wcZv- AÁvZ, 

mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

80 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve BmgvBj, wcZv- Kvjy wgqv, 

mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

81 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj Kvjvg, wcZv- ‡gvt 

nvwbd, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

82 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gwiqg, ¯^vgx  byiæj Bmjvg, 

mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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83 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt mvjvg, wcZvv- Avng` 

wgqv, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

84 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avn¤§` wgqv, wcZv- AvKei 

Avjx, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

85 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avey Zv‡ni, wcZv- Avnvg` 

wgqv, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

86 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve iwk`, wcZv- Avn¤§` wgqv, 

mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

87 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt iwk`, wcZv- Avt nK, 

mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

88 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve BDbym, wcZv- AÁvZ mvs-H- 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

89 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avkivd wkqv, wcZv- ‡Rvi 

gyjøyK, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

90 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  d‡qR Avng`, wcZv-

Avkivd wgqv,mvs-RsMj Pv¤^j, 

euvkLvjx, PÆªMvg

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

91 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve dRj †nv‡mb, wcZv- dRj 

Kwig, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

92 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mv‡R`v †eMg, ¯^vgx- Avn¤§` 

wgqv, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

93 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ggZvR, ¯^vgx- dRj Kwig, 

mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

94 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡iv‡Kqv, ¯^vgx – ing` Djøvn, 

mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

95 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvn‡Qbv, ¯^vgx - dRj 

Kwig, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

96 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve dviRvb, ¯̂vgx- dRj 

Kwig,mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

97 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kvn Avjg, wcZv- g„Z wQwÏK 

Avng`, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

98 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt Kvgvj, wcZv-g„Z ew` 

Avng`, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

99 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mv‡div †eMg, ¯^vgx- Avjx 

†nv‡mb, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

100 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rvdi Avng`, wcZv- g„Z 

‡gviKRy, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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101 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve iwk` Avng`, wcZv- Kvjv 

wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

102 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt Avjx, wcZv-g„Z- dRj 

Avng`, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

103 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi †nv‡mb, wcZv- g„Z- 

GqvKye Avjx mvs-&H-

0.30 ঐ 953 ঐ ১০৮০ ঐ ঐ ঐ ঐ

104 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt gwR`, wcZv- g„Z- 

GqvKze Avjx,mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

105 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvwRRyi ingvb, wcZv- g„Z 

ˆmq` Avng`, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

106 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve beve Avjx, wcZv- g„Z 

‡mvjABgvb, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

107 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvnv¤§` Avjx, wcZv- 

Avkivd Avjx, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

108 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt byiæj nK, wcZv- 

Avkivd Avjx, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

109 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Avwgb, wcZv- ‡gvt 

BmgvBj, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

110 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt wmivR, wcZv- Avkivd 

Avjx, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

111 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt dRy, wcZv- Avkivd 

Avjx, mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

112 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Lvw`Rv, ¯^vgx- KvjA wgqv, 

mvs-H-

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

113 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avng`, wcZv- ‡gvt wmivR, 

mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

114 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt dwi`, wcZv- mv‡ei 

Avng`, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

115 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve `vby wgqv, wcZv- AÁvZ, mvs-

H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

116 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ZwgR  Avng`, wcZv- 

AÁvZ, mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

117 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt wi‡`vqvbRvdi Avng`, 

wcZv- g„Z Avt iwk`, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

118 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gvngy` Djøvn, wcZv- g„Z 

Kvjy mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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119 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve dqmyj Avjg, wcZv- g„Z 

Kvjy, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

120 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avwgi †nv‡mb, wcZv- mv‡ei 

wgqv, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

121 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Av‡qkv †eMg, wcZv- ¸ov 

wgqv, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

122 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  Aveyj Kv‡kg, wcZv- dRj 

Kwig,mvs-RsMj Pv¤^j, euvkLvjx, 

PÆªMvg

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

123 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvdQvi, wcZv- dRj 

Avn¤§`, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

124 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve myivBqv, ¯^vgx- AÁvZ, mvs-

H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

125 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kvn Avjg, wcZv- g„Z byi 

bex, mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

126 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve RvnvsMxi, wcZv- Avjx 

Avng`,mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

127 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †di‡`Šm, wcZv- mv‡j 

Avnvg`, mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

128 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt nviæb, wcZv- †nvQb 

Avng`,mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

129 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi †gvnv¤§`, wcZv- jvj 

wgqv, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

130 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt dwi`, wcZv- jvj 

wgqv,mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

131 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt nviæb, wcZv- †Mvjvg 

†Qvevnvb,mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

132 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Qv‡`Kv, ¯v̂gx -Avjx †nv‡mb, 

mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

133 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve b~i Avjg, wcZv- g„Z Avt 

Kwig,mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

134 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †iwRqv, ¯^vgx-g„Z Rqvi,mvs-

H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

135 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve d‡qR Djøvn, wcZv-iwk` 

Avn¤§`,mvs-H-

1.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

136 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj †mv‡nj, wcZv- g„Z 

Avt ingvb,mvs-H-

1.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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137 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  gÄyi, wcZv- dwKi Avng`, 

mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

138 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt Kv‡`i, wcZv- e`i 

Rvgvb, mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

139 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Bmjvg, wcZv- 

†gvnv¤§` kwid,mvs-H-

1.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

140 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve nvwg` Avjx, wcZv- g„Z 

mv‡ne wgqv, mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

141 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rv‡Ki, wcZv- g„Z mv‡ne 

Avjx, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

142 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt Rvdi, wcZv- g„Z 

mv‡ne Avjx, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

143 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve nvwmbv, ¯^vgx -ew` Avjg,mvs-

H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

144 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt AvKZvi, wcZv- g„Z 

mvgïj Avjg,mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

145 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Bmjvg, wcZv-g„Z 

BDQzc Avjx,mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

146 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ivRv wgqv, wcZv- g„Z Aveyj 

Lv‡qi, mvs-H-

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

147 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avng` dwKi, wcZv- 

g‡jwem,mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

148 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gnvbwem, wcZv- d‡qR 

Avjx, mvs-H-

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

149 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvKei Bmjvg, wcZv- †gvt 

bvwQg, mvs- H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

150 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kwdK…i ingvb, wcZv- g„Z 

†nvQb Avjx, mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

151 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvKZvi Avng`, wcZv- 

mwei Avng`,mvs- H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

152 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gÄyi Avjg, wcZv- 

†MvjvgRmyj,mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

153 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †nvm‡b Aviv †eMg, wcZv 

g„Z-gdRj Avng`,mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

154 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  ‡j`y wgqv, wcZv- Aveyj 

Lv‡qi,mvs-RsMj Pv¤^j, euvkLvjx, 

PÆªMvg

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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155 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †Mvjvg ingvb, wcZv- g„Z 

bvï wgqv, mvs-H-

1.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

156 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avwgi †nv‡mb, wcZv- g„Z 

†Mvjvg Avjx mvs-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

157 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve d‡qR Avng`, wcZv-BDQzc 

wgqv, mvs-H-

1.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

158 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt BwjqvQ, wcZv- †gvt 

Rwgi DwÏb, mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

159 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt mvËvi, wcZv- Kwei 

†gvnv¤§`, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

160 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt mwn`yj Bmjvg, wcZv- 

g„Z ew` Avjg,mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

161 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †Q‡bvqviv †eMg, ¯^vgx  g„Z 

`y`y wgqv, mmvs-H-

1.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

162 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt gwR`, wcZv- g„Z evPv 

wgqv, mvs- H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

163 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj Kvjvg, wcZv- Kwei 

Avng`, mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

164 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt wccyj, wcZv- Kwei 

Avng`, mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

165 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Kwei Avng`, wcZv- g„Z 

Avt Rwjj, mvs-H-

1.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

166 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  Aveyj Kv‡kg, wcZv- RvwKi 

Avn¤§`, ms-H-

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

167 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †Lvi‡k` Avjg, wcZv- 

Aveyj Kv‡kg, mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

168 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Kvgvj †nv‡mb, wcZv- Kwei 

Avng`, msv-H-

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

169 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt Kvjy, wcZv- †nvQb 

Avjx, mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

170 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt BDbyP, wcZv- †nvQb 

Avjx,mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

171 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt Bw`ªm, wcZv-g„Z †gvt 

kwd, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

172 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  †iRvDj Kwig, wcZv- 

Aveyj †nv‡mb, mvs-H-

1.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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173 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt Rvdi, wcZv- g„Z Avjx 

Avng`,mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

174 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Zwgi Avn¤§`, wcZv- Avjx 

Avng`, mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

175 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt †nvQb, wcZv- g„Z 

ingZ Avjx,mvs-H-

1.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

176 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt iwdK, wcZv- Avey 

Zv‡ni, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

177 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rvgvj Avng`, wcZv- g„Z 

Avjx Avng`,mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

178 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve by‡i Avjg, wcZv- 

†gvnv¤§`,mvs-H-

1.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

179 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve nvweeyi ingvb, wcZv-g„Z 

wQwÏK Avn¤§` mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

180 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve wi‡`vqvb, wcZv- g„Z myjZvb 

Avn¤§`,mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

181 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  ‡ki Avjx, wcZv- ¸eb 

Avjx, mvs-H-

1.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

182 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Lwjj Avn¤§`, wcZv-g„Z 

wmwÏK Avn¤§`,mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

183 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gv¯ÍvK Avng&̀ , wcZv-

‡mKv›`I, mvs-H-

1.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

184 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt Rv‡ni, wcZv- †gvt 

†mKv›`I,mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

185 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt kvn Avjg, wcZv- g„Z 

†mvjvqgvb,mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

186 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  ew` Avjg, wcZv- g„Z 

GqvKye Avjx,mvs-RsMj Pv¤^j, 

euvkLvjx, PÆªMvg

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

187 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyj gvey`, wcZv-g„Z 

GqvKze Avjx,mvs-H-

1.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

188 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvwRRyi ingvb, wcZv-g„Z 

wmivR wgqv, mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

189 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæQdv, wcZv-g„Z wmivR 

wgqv,mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

190 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt kvn Avjg, wcZv g„Z 

eikZ Avjx,mvs-H-

1.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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191 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve nvweeyi ingvb, wcZv- g„Z 

Uv°v wgqv,mvs-H-

1.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

192 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve iwk` Avn¤§`, wcZv- AvRjv 

gywÝ,mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

193 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rqbvj DwÏb, wcZv-‡ki 

Avjx,mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

194 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rqbvj DwÏb, wcZv- Rvdi 

Avnv¤§`, mvs-H-

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

195 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve KzÏyQ Avjx, wcZv-‡ki Avjx, 

mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

196 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kIKZ, wcZv- Avey Zv‡ni, 

mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

197 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt dwi`, wcZv-Avey 

Zv‡ni, mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

198 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt iwdK, wcZv-Avey 

Zv‡ni,mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

199 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kvgmyj Avjg, wcZv- kvn 

Avjg, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

200 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Avn¤§`, wcZv-kvn 

Avjg, mvs-H-

0.70 ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

201 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avey Zv‡ni, wcZv- 

Gjvnv`v`,mvs-H-

0.10 ঐ 922 ঐ ১২০২ ঐ ঐ ঐ ঐ

202 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kv‡qi Djøvn, wcZv- †gvt 

byiæj n~`v,mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

203 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt mvBdzjøv, wcZv-g„Z 

AvwRRyi ingvb, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

204 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kIKZ Djø¨v, wcZv-g„Z 

bwRi Avng`,mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

205 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve iwdK Avng`, wcZv-g„Z 

bwRi Avng`,mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

206 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †ejvj &DwÏb, wcZv-g„Z 

kwdKzi ingvb,mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

207 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ingZ Djøvn, wcZv- 

‡gvRv‡ni wgqv, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

208 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avwgb Djøvn, wcZv-g„Z 

‡gvRv‡ni wgqv,mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ
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209 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Awj Djøvn, wcZv-g„Z 

†gvRv‡ni, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

210 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt iwk`, wcZv-g„Z &Avn¤§` 

wgqv, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

211 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ew` Avjg, wcZv-g„Z Avt 

bex, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

212 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt †gvbvd, wcZv- g„Z 

B¾Z Avjx,mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

213 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Kvgvj, wcZv-g„Z Uzby wgqv, 

mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

214 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gwZ Avnv¤§`, wcZv- Uzby 

wgqv,mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

215 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt nvwKg, wcZv- Avn¤§` 

Qdv, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

216 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve RvnvsMxi, wcZv-miæ mvjvg, 

mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

217 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt nviæb, wcZv-byiæj 

Bmjvg, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

218 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  Rwmg DwÏb, wcZv- byiæj 

Bmjvg,mvs-RsMj Pv¤^j, euvkLvjx, 

PÆªMvg

0.20 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

219 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ew` Avjg, wcZv-g„Z Bw`ªm,byiæj 

Bmjvg, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

220 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avnv¤§`yi ingvb, wcZv-g„Z 

†gvt Avwgb,mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

221 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  †gvt IRv Avjx, wcZv-g„Z 

Rvdi Avng`,mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

222 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  ‡gvRv‡ni Avn¤§`, wcZv-

g„Z Rvdi Avng`,mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

223 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †bQvi Avn¤§`, wcZv-g„Z 

†gvRv‡ni Avn¤§`,mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

224 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Kv‡kg, wcZv-byi Avn¤§`,mvs-H- 0.50 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

225 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj †nv‡mb, wcZv-byi 

Avn¤§`,mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

226 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæ Qdv, wcZv-g„Z iwdK 

Avn¤§`,mvs-H-

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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227 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Kwei, wcZv-g„Z iwcK 

Avn¤§`, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

228 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avjx wgqv, wcZv-g„Z Avt 

Kv‡`I,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

229 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvRg Avjx, wcZv-g„Z Uzby wgqv, 

mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

230 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt iwng, wcZv-g„Z Inve wgqv, 

mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

231 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj †nv‡mb, wcZv-g„Z Inve 

wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

232 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †nvQb Avjx, wcZv- ggZvR 

†eMg, mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

233 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt QwMi, wcZv- iwdK Avnvt 

mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

234 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rv‡ei Avn¤§`, wcZv- g„Z ỳ`y 

wgqv, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

235 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt nvwKg, wcZv-g„Z ỳ`y wgqv, 

mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

236 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Kvjy wgqv, wcZv- nvwm wgqv, mvs-

H-

0.60 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

237 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt iwng, wcZv- ỳ`y wgqv. Mvs-

H-

0.70 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

238 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mvwdqv LvZzb, ¯^vgx g„Z Avt  

nvwjg, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

239 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avwgi †nv‡mb, wcZv-g„Z Avt 

nvwjg, mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

240 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvKZve, wcZv- g„Z Avt gvbœvb, 

mvs-H

0.40 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

241 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avey Zv‡ni, wcZv-g„Z Avt 

gvbœvb, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

242 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avey eKi, wcZv- g„Z Avt gvbœvb, 

mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

243 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj ˆmq`, wcZv-g„Z Avt 

gvbœvb, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ H ঐ ঐ ঐ ঐ

244 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj †nv‡mb, wcZv-g„Z Avt 

gvbœvb,mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

245 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj nv‡mg, wcZv-g„Z Avt 

gvbœvb,mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

246 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve myfv LvZzb mv_x, wcZv g„Z Avt 

gvbœvb,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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247 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avkivd wgqv, wcZv- Avt 

gv‡jK, mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

248 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avjg, wcZv-Avt gv‡jK, mvs-H- 0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

249 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avey ˆQq`, wcZv- †gv³vi dwKi, 

mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

250 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †`‡jvqvi †nv‡mb, wcZv-‡mvbv 

evby, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

251 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt BmnvK, wcZv g„Z eveyj 

Avng`,mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

252 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ew` Avjg, wcZv- g„Z †gvnv¤§` 

wgqv, mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

253 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  byi Avjg, wcZv- ekiZ 

Avjx,mvs-RsMj Pv¤^j, euvkLvjx, 

PÆªMvg

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

254 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ev`kv wgqv, wcZv-g„Z 

†gvnv¤§` wgqv, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

255 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt ‡gvZv‡je, wcZv- g„Z 

ekiZ Avjx, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

256 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj nK, wcZv-g„Z ev`kv, 

mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

257 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt QvËvi, wcZv-g„Z 

ew`D¾vgvb,ms-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

258 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gvneye Avjx, wcZv-

ew`D¾vgvb, mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

259 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †nv‡mb, wcZv-g„Z Avwgb 

kixd, mvs-H-

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

260 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Puvb wgqv, wcZv-by„i 

Avng`,mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

261 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Kv‡`i, wcZv- g„Z BDmyc 

Avjx, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

262 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  byi Avnvs, wcZv-g„Z bRy 

wgqv, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

263 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt dwi`, wcZv-g„Z Rvjvj 

Avng`, mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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264 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avby wgqv, wcZv- g„Z Avwgb 

kixd, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

265 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  cyZvBqv, wcZv- g„Z Avwgb 

kixd, mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

266 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi †gvnv¤§`, wcZv- g„Z 

Avwgb kixd, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

267 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avkivd wgqv, wcZv--g„Z 

Avwgb kixd, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

268 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve myjZvb, wcZv-g„Z byiæ, mvs-

H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

269 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †Mvjvg Kv‡`i, wcZv- g„Z 

BDQzc Avjx, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

270 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Cgvb DwÏb, wcZv-g„Z 

mv‡ne wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

271 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Øxb †gvnv¤§`, wcZv-Cgvb 

DwÏb, mvs- H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

272 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Qv‡j Avng`,  wcZv- Avjx 

†nv‡mb, mvs-H-

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

273 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvnv¤§` †nv‡mb, wcZv-

Ly&Bj¨v wgqv, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

274 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kwd Avjg, wcZv-g„Z Rvdi 

Avjg, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

275 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ieŸvb Avjx, wcZv g„Z bRy 

wgqv, mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

276 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gwdRyi ingvb, wcZv-g„Z 

gvneyeyj, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

277 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvwQqv †eMg, wcZv- g„Z 

gvneyeyj, mvs-H

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

278 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Lwjjyi ingvb, wcZv-g„Z 

gvneyeyj, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

279 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve dwi`yj Avjg, wcZv-g„Z 

ev`kv wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

280 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve iwk` Avng`, wcZv g„Z 

ev`kv wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

281 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ew` Avjg, wcZv- g„Z 

Avwgi, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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282 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †m‡ni Avjx, wcZv- g„Z 

Avqye Avjx, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

283 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Avjxg, wcZv-Avjx 

Avn¤§`, mvs-H-

0.70 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

284 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt AveQvi Avjx, wcZv-

Avjx Avn¤§`,m vs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

285 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  myjZvb Avng`, wcZv- Avjx 

Avng`,mvs-RsMj Pv¤^j, euvkLvjx, 

PÆªMvg

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

286 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve dzj¨v wgqv, wcZv- Avjx 

Avng`, mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

287 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ew` Avng`, wcZv-g„Z ev`i 

Avjx, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

288 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvKZvi Avng`, wcZv-ew` 

Avng`, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

289 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvKZvi Avng`, wcZv-ew` 

Avng`, mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

290 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve dRj Avng`, wcZv-ew` 

Avng`, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

291 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve eRj Avng`, wcZv-ew` 

Avng`, mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

292 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mwn`yj Avjg, wcZv-g„Z bRy 

wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

293 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj AvePvi, wcZv-Avãyj 

bex, mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

294 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj Bmjvg, wcZv- GqvKze 

Avjx,mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

295 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avnv¤§` kixd, wcZv- g„Z 

†mv‡jgvb, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

296 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj nK, wcZv- g„Z bwRi 

Avng`,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

297 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ˆmq` byi, wcZv- ev`kv wgqv, 

mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

298 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gbRyi Avjg, wcZv-g„Z †gvt 

†nvmb,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

299 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mvBd DwÏb, wcZv- Avn¤§` 

wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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300 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kwd Avjg, wcZv- g„Z 

dviæK Avn¤§`,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

301 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyj gv‡jK, wcZv- Igi 

Avjx, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

302 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvnv¤§` Avjx, wcZv- g„Z 

dviæK Avng`,mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

303 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt BmgvBj, wcZv- Avey 

Avng`, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

304 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve iv‡k`v †eMg, wcZv- g„Z 

†gvnv¤§`, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

305 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt Kv‡`i, wcZv- Avjx 

AvKei, mvs-H-

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

306 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyj nvwg`, wcZv- g„Z byi 

Avnv¤§`, mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

307 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gwdRyi ingvb, wcZv- g„Z 

Avt Kwig, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

308 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ˆQq` Avn¤§`, wcZv-g„Z 

Kv‡`i e·,

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

309 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi †eMg, ¯^vgx Avjx 

†nv‡mb,mvs-H-

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

310 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avey Zv‡ni, wcZv- g„Z bikv 

wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৩১১ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ˆQq` Avn¤§`, wcZv- gxi 

†gvnv¤§`, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

৩১২ ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kwd Avjg, wcZv-ev`kv 

wgqv, mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

313 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvRvd&di Avn¤§`, wcZv- 

ev`kv wgqv, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

314 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve bjøv wgqv, wcZv- g„Z bwRi 

Avn¤§`, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

315 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avey e°i, wcZv- g„Z ev`kv 

wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

316 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rvgvj DwÏb, wcZv-ew` 

Avjg, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

317 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Avwgb, wcZv-ew` 

Avjg, mvs- RsMj Pv¤^j

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

318 ঐ ঐ ঐ ঐ euvkLvjx, PÆMÖvg| 0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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319 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kvgmyi Avjg, wcZv-g„Z 

†j`y wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

320 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Ryby Aviv, ¯^vgx g„Z ‡j`y 

wgqv, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

321 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve w`jkvb wgqv, wcZv- g„Z 

ingvb Avjx, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

322 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve jvqjv †eMg, ¯^vgx- g„Z Avt 

Rwjj, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

323 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvwRRyi ingvb, wcZv-

GKivg wgqv, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

324 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Kvgvj †nv‡mb, wcZv-g„Z 

ew` Avjg, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

325 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve iwk` Avn¤§`, wcZv-g„Z 

myjZvb  Avng`, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

326 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rwmg DwÏb, wcZv-g„Z 

myjZvb, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

327 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ivRv wgqv, wcZv- bIkv 

wgqv, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

328 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæQdv, wcZv- ReŸi Avjx, 

mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

329 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve IevB`yj nK, wcZv-g„Z Avt 

nvwg`, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

330 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avnv¤§` mexi, wcZv-Rwjjyi 

ingvb, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

331 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvjZvR wgqv, wcZv- g„Z 

dRj Kwig, mvs-H-

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

332 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ˆQq` Avn¤§`, wcZv- g„Z 

Avjx †nv‡mb,mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

333 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Beªvwng, wcZv- Qv‡j Avng`, 

mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

334 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve evBkv LvZzb, ¯^vgx- †nv‡mb 

‡g Í̄ix,mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

335 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi †nv‡mb, wcZv- ˆQq` 

Avn¤§`, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

336 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyj Lv‡jK, wcZv- g„Z 

ew` Avjg, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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337 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj Kv‡kg, wcZv- 

Avkivd wgqv,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

338 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  ew` Avjg, wcZv-GqvwQb 

Avjx, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

339 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kvn Avjg, wcZv- BqvwQb 

Avjx,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

340 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyj nvB, wcZv- Rwgi 

†nv‡mb, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

341 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †ki Avjx, wcZv- g„Z 

Rqbvj DÏxY, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

342 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avgxi Avjg, wcZv- DqvwQb 

Avjx, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

343 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avey Avn¤§`, wcZv-g„Z 

AvwRRyi Avjg, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

344 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avjx Avn¤§`, wcZv- Avey 

Avn¤§`, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

345 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Qviv LvZzb, ¯^vgx Kvjy wgqv, 

mvs-H- 

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

346 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avqkv †eMg, wcZv-g„Z 

byiæj Avjg, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

347 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj nK, wcZv- g„Z ewki 

Avng`, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

348 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvwR Avng`, wcZv-g„Z 

nvweeyi ingvb, mvs-H-

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

349 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ˆmq` Avng`, wcZv-g„Z 

nvweeyi ingvb, mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

350 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve iwk` Avng`, wcZv-g„Z 

nvweeyi ingvb, mvs- RsMj Pv¤^j 

euvkLvjx, PÆMÖvg|

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

351 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ewki Avng`, wcZv-g„Z 

bIkv wgqv, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

352 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ˆmq` Avnvg`, wcZv- g„Z 

ew` Avng`, mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

353 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ev`ybv †eMg, wcZv- Rvgvj 

DwÏb, mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

354 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kwd Avjg, wcZv- g„Z 

†gvkvid Avjx, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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355 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Avjg, wcZv- g„Z 

†gvkvid Avjx, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

356 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kwd Avjg, wcZv- iwdK 

Avng`, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

357 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi †eMg, ¯^vgx- kvgmy 

Avjg, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

358 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  kvgmy Avjg, wcZv- Avwgi 

nvgRv, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

359 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Rvnvb, ¯^vgx-g„Z Avwgi 

nvgRv,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

360 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Zv‡niv †eMg, ¯^vgx-mvgï 

wgqv,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

361 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyi Mdzi, wcZv- ‡Mvjvg 

ingvb, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

362 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Kwei, wcZv- iwdK 

AvngZ, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

363 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve nvwKg Avjx, wcZv- myjZvb 

wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

364 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kvgï Avjg, wcZv- g„Z Kvjy 

wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

365 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Zv¾j gjøyK, wcZv- g„Z 

KvIkv wgqv,mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

366 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt BDbyQ, wcZv- g„Z 

ev`kv wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

367 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Lyj¨v wgqv, wcZv- g„Z Cgvb 

DwÏb, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

368 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve dRjyj nK, wcZv- g„Z 

ev`kv wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

369 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve PgKv, ¯^vgx- byiæj AveQvi, 

mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

370 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kwd Avjg, wcZv-g„Z 

BqvwQb Avjx, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

371 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Avjg, wcZv-g„Z 

†gv¯ÍvwdRyi,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

372 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ev`kv wgqv, wcZv- g„Z 

†gv¯ÍvwdRyi,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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373 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãym mvjvg, wcZv-g„Z 

Avjx wgqv, mvs-H-O

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

374 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve dRj Kwig, wcZv- g„Z Avjx 

wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

375 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ˆQq` byi, wcZv-g„Z Avjx 

wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

376 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt AvwRR, wcZv- g„Z †j`y 

wgqv, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

377 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt nvwg`, wcZv- g„Z †j`y 

wghv, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

378 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gv¯ÍvwdRyi ingvb, wcZv- 

g„Z d‡qR wgqv, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

379 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Kv‡`i, wcZv-g„Z 

†gvqv‡¾g wgqv,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

380 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt Kv‡`i, wcZv- g„Z 

†gvqv‡¾g wgqv,mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

381 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rvdi, wcZv- g„Z Avt iwng, 

mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

382 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Av‡qkv LvZzb, ¯^vgx g„Z Avt 

iwng,RsMj Pv¤^j, euvkLvjx, 

PÆMÖvg|

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

383 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  Av‡qkv LvZzb, ¯^vgx g„Z-

Avt iwng, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

384 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve kvgmyi Avjg, wcZv- g„Z 

‡gbZ Avjx, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

385 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve wmivg wgqv, wcZv- g„Z 

Kv‡kg Avjx, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

386 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve nvQb &Avjx, wcZv- g„Z byi 

Avng`, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

387 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ev`kv wgqv, wcZv- g„Z byi 

Avng`, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

388 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †nvQb Avjx, wcZv- g„Z byi 

Avng`, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

389 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ˆmq` byi, wcZv- g„Z Kv‡kg 

Avjx, mvs-H-

15.85 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

390 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt Lv‡jK, wcZv- g„Z 

Kv‡kg Avjx, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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391 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gvngy`v LvZzb, ¯^vgx-¸ov 

wgqv ,mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

392 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyi ingvb, wcZv- AvBqye 

Avjx, mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

393 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve nvwQ wgqv, wcZv- cyZzb Avjx, 

mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

394 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avey Zv‡ni, wcZv- g„Z byi 

Avjg, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

395 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve bvwQgv, ¯^vgx- †gvQb 

Avjx,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

396 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avey Avnv¤§`, wcZv- Aveyj 

eki, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

397 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Avjg, wcZv- ew` Avjg, 

mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

398 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj eki, wcZv- g„Z Rwgi 

†nv‡mb, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

399 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve bvwQi, wcZv- g„Z Avt 

mvjvg, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

400 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rv‡Ki wgqv, wcZv- g„Z 

Avn¤§` wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

401 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  Avwgi nvgRv, wcZv- Kvj~ 

mI`vMi, mvs-H-

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

402 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve iwdK Avn¤§`, wcZv- ¸ov 

wgqv, mvs-H-

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

403 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve iwe Avjg, wcZv-ev`kv 

wgqv, mvs-H-

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

404 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Qwd Avjg, wcZv- g„Z ev`kv 

wgqv, mvs-H-

0.90 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

405 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mvgï Avjg, wcZv-g„Z 

ev`kv wghv, mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

406 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ˆmq` Avng`, wcZv-iwdK 

Avng`, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

407 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve RvKj †nv‡mb, wcZv- cyZzb 

Avjx, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

408 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve iwk`v †eMg, ¯^vgx- g„Z Avey 

Zv‡ni, mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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409 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Bmjvg, wcZv- Av‡gvRvi 

†nv‡mb,mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

410 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyj Kwig, wcZv- g„Z 

Av”Qv wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

411 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyj gvbœvb, wcZv- g„Z 

Av”Qv wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

412 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avn¤§y`i ingvb, wcZv- g„Z 

Kwei Avng`, mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

413 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡j`y wgqv, wcZv- g„Z Kwei 

Avng`, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

414 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt nvwKg, wcZv-g„Z Av”Qv 

wgqv,mvs-RsMj Pv¤^j, euvkLvjx, 

PÆMÖvg|

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

415 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve  Avt iwng, wcZv- g„Z-Av”Qv 

wgqv, mvs- 

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

416 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †Mvjvg ingvb, wcZv-g„Z 

eikZ Avjx,mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

417 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gxi Avng`, wcZv- Lvjy 

mI`vMi, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

418 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt gvbœvb, wcZv- g„Z Avjx 

wgqv,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

419 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvt Kvj~ wgqv, wcZv- g„Z 

Igi Avjx,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

420 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvt †nv‡mb, wcZv- g„Z kvn 

Avjg, mvs-H-

0.20 ঐ 955 ঐ ১২২০ ঐ ঐ ঐ ঐ

421 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt Qvjvg, wcZv- `yjv 

wgqv,mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

422 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve nvBi Avn¤§`, wcZv- `wjjyi 

ingvb,mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

423 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve mvgmy¾vgvb, wcZv- g„Z 

BmgvBj,mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

424 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gv¯ÍvK Avng`, wcZv- g„Z 

AvjZvR  wgqv,mvs-H-

1.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

425 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †`‡jvqv, wcZv- iwng, mvs-

H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

426 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †`‡jvqv, wcZv- kvn Avjg, 

mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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427 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Kv‡`i, wcZv- g„Z Avt 

Mwb,mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

428 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Avjg, wcZv-Avãyj 

nvwKg,mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

429 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj †nvQb, wcZv- g„Z ‡ki 

Avjx,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

430 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Rvnvb, ¯^vgx – mvgï 

Avjg,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

431 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gvnv¤§ †nvQb, wcZv- 

gwdRyi ingvb,mvs-H-

1.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

432 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Aveyj †nv‡mb, wcZv- byi 

Avjg,mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

433 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt ï°i, wcZv- g„Z byiæj 

Bmjvg,mvs-H-

1.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

434 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avãyi ingvb, wcZv- - g„Z 

gRb evwk,mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

435 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gÄy Aviv †eMg, ¯^vgx- g„Z 

bv¸  wgqv,mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

436 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvwRRyi ingvb, wcZv- 

‡nvQb †gv¯ÍvK,mvs-H-

1.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

437 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Rvnvb, ¯^vgx-byi 

Bmjvg,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

438 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvnv¤§` †nv‡mb, wcZv-g„Z 

bwRi Avng`, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

439 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve BmnvK, wcZv-Avt 

ingvb,mvs-H-

0.60 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

440 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve bvwRg DwÏb, wcZv- 

†mKv›`I, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

441 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avt ingvb, wcZv- g„Z gxi 

Avnv¤§`, mvs-H-

0.10 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

442 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj Bmjvg, wcZv- gyjv 

wgqv, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

443 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve bvwQi DwÏb, wcZv- mvgï 

Avjg, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

444 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ew` Avjg, wcZv- g„Z †gvRv‡ni 

Avjg, mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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445 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Kwei Avnv¤§`, wcZv-Avt 

gv‡jK, mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

446 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byiæj nK, wcZv- nvweeyi ingvi,  

mvs RsMj Pv¤^j euvkLvjx, PÆMÖvg|

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

447 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gywÝ Avjg, wcZv- g„Z-

mv‡ne wgqv, mvs- 

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

448 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi †gvnv¤§`, wcZv- g„Z ew` 

Avjg,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

449 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve AvwRRyj nK, wcZv- nvweeyi 

ingvb,mvs-H- 

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

450 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Imgvb, wcZv-g„Z eki 

Avjx,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

451 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve dwi`v LvZzb, ¯^vgx-‡gvt 

Rvdi Avnv¤§`,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

452 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Kwei Avn¤§`, wcZv-`wjj 

†gw¯¿ix,mvs-H-

0.25 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

453 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ‡gv¯ÍvK Avn¤§`, wcZv- g„Z 

Avjx †nv‡mb, ,mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

454 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gbQyi Avjg, wcZv- g„Z 

Avjx Avn¤§`,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

455 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gbRyi wmK`vi, wcZv- Avey 

Avnv¤§`,mvs-H-

20.00 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

456 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve nvwmg Avjx, wcZv-g„Z 

†mvjZvb Avng`,mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

457 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Kwei Avnv¤§`, wcZv- g„Z 

ingZ e·,,mvs-H-

0.40 ঐ 922 ঐ ১২০২ ঐ ঐ ঐ ঐ

458 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †gvnv¤§` Djø&vn, wcZv-ieŸvb 

Avjx,mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

459 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve eveyj, wcZv- gnZ Avjx,mvs-

H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

460 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve gbQziv †eMg, ¯^vgx-Aveyj 

†nv‡mb,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

461 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve byi Aviv †eMg, ¯^vgx- 

Beªvwng,mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
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462 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rvdi Avng`, wcZv-nvweeyi 

ingvb,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

463 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve g‡bvqviv †eMg, wcZv- †gvt 

BmnvK,mvs-H-

0.30 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

464 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve ggZvR †eMg, ¯^vgx- g„Z 

Rbve Avjx,mvs-H-

0.80 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

465 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve †`‡jvqviv †eMg, ¯^vgx-gywÝ  

Avjg,mvs-H-

0.50 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

466 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve cyZzj Avjx, wcZv-g„Z †invb 

Avjx,mvs-H-

0.40 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

467 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Avey Zv‡ni, wcZv-g„Z 

myjZvb Avnv¤§`,mvs-H-

0.80 ঐ ২ ঐ ৩ ঐ ঐ ঐ ঐ

468 ঐ ঐ ঐ ঐ Rbve Rvjvj Avng`, wcZv-g„Z 

myjZvb Avng`,mvs-H-

0.20 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

চাম্বল ক্তবয়টর মমাট ঃোঃ 248.45

চট্টগ্রম মজলার মমাট ঃোঃ 519.10
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