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1 কক্সিাজার রা ু পাননরছড়া পাননরছড়া না - আপুলা রাখাইন, সপিা- 

 ইংকয, িাং-পাননরছড়া, 

রাখাইন পাড়া

5.00 দসিণ স ঠাছসড় 1656 

/2344, 

1647

478 6946, 

6971

রসিি  ৎি খা ার মজলা 

প্রশািনন 

উনেদ প্রস্তাি 

মদয়া আনছ

2 কক্সিাজার রা ু পাননরছড়া পাননরছড়া না -ইউনুি ভূটু্ট, সপিা-আিু 

িক্কর, িাং-দঃ স ঠাছসড় ১নং 

ওয়ার্ড

3.00 দসিণ স ঠাছসড় 1095, 

1783, 

1987, 

4008

478 1315, 

1783, 

11531

রসিি মর্ইসর , 

 ৎিয,  ুরগীর 

ফা ড, ও 

পাননর িরজ

সপওআর নং-

৪/সপসি অি 

2020-21

3 কক্সিাজার রা ু পাননরছড়া পাননরছড়া আিুল কালা  আজাদ, সপিা- 

আিদুল ম ািানলি, িাং-

িাটপাড়া, ১নং ওয়ার্ড , রা ু, 

কক্সিাজার

5.00 দসিণ স ঠাছসড় 2040 

/2341, 

1647 / 

2345

478 6921, 

6971

রসিি মর্ইসর , 

 ৎিয,  ুরগীর 

ফা ড, ও 

পাননর িরজ

সপওআর নং-

3/সপসি অি 

2020-21

4 কক্সিাজার রা ু পাননরছড়া পাননরছড়া ফসরদ (ফা ড ফসরদ), সপিা- 

আবু্দল  িলি, িাং পাননরছড়া, 

রা ু, কক্সিাজার

5.00 দসিণ স ঠাছসড় 2345 2 6975 1 রসিি  ুরগীর ফা ড সপওআর নং-

6/সপসি অি 

2008-09

5 কক্সিাজার রা ু ম ায়াপালং  সরচ্যাপালং িাহাি উসিন, সপিা-  ৃি 

আবু্দল আলী, িাং- দসিণ 

 সরচ্যা, উসখয়া, কক্সিাজার

1.10  সরচ্যাপালং 2060 2 রসিি সশিা প্রসিষ্ঠান সপওআর 

 া লা নং- 

12/ম ায়া 

01/ সরচ্যা 

অি 2001-

02

-

খ) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান্ (হাট-বাজার/ দ াকান্- পাট, তরস াটট /কসটজ, কৃতি ফার্ট, তিক্ষা প্রতিষ্ঠান্ ইিযাত )

কক্সবাজার  তক্ষণ বন্ তবভাগ

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা
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জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

6 কক্সিাজার রা ু ম ায়াপালং  সরচ্যাপালং সছসিক আহাম্মদ, সপিা- আ ীর 

হা জা, িাং- দসিণ  সরচ্যা, 

উসখয়া, কক্সিাজার

2.10  সরচ্যাপালং 2060 2 রসিি সশিা প্রসিষ্ঠান সপওআর 

 া লা নং- 

12/ম ায়া 

01/ সরচ্যা 

অি 2001-

02

-

7 কক্সিাজার রা ু ম ায়াপালং  সরচ্যাপালং সিয়দ আহাম্মদ, সপিা- আ ীর 

হা জা, িাং- দসিণ  সরচ্যা, 

উসখয়া, কক্সিাজার

0.75  সরচ্যাপালং 2060 2 রসিি সশিা প্রসিষ্ঠান সপওআর 

 া লা নং- 

12/ম ায়া 

01/ সরচ্যা 

অি 2001-

02

-

8 কক্সিাজার রা ু ম ায়াপালং  সরচ্যাপালং িসশর আহাম্মদ, সপিা-  ৃি  ীর 

কানশ , িাং- পূিড  সরচ্যা, 

উসখয়া, কক্সিাজার

1.35  সরচ্যাপালং 1664 2 রসিি মদাকান সপওআর 

 া লা নং- 

10/ম ায়া 

02/ সরচ্যা 

অি 2015-

16

-

9 কক্সিাজার রা ু ম ায়াপালং ম ায়াপালং মহািাইন আহাম্মদ, সপিা-  ৃি 

কসির আহাম্মদ, িাং- 

ম ায়াপালং, রা ু, কক্সিাজার।

0.45 ম ায়াপালং 93 2 রসিি কৃসি

10 কক্সিাজার রা ু ম ায়াপালং ম ায়াপালং আবু্দ শুকু্কর, সপিা- ম াস্তাসফজুর 

রহ ান, িাং- ম ায়াপালং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.60 ম ায়াপালং 93 2 রসিি কৃসি

11 কক্সিাজার রা ু ম ায়াপালং ম ায়াপালং নুরুল হক, সপিা- আবু্দল 

কসর , িাং- ম ায়াপালং, রা ু, 

কক্সিাজার।

1.40 ম ায়াপালং 93 2 রসিি কৃসি

12 কক্সিাজার রা ু ম ায়াপালং ম ায়াপালং ম াঃ সিরাজ, সপিা- কসির 

আহাম্মদ, িাং- জস রাঘাটা, 

রা ু, কক্সিাজার

0.93 ম ায়াপালং 707 2 রসিি কৃসি
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জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

13 কক্সিাজার রা ু ম ায়াপালং ম ায়াপালং ম াঃ সগয়াি উসদদ্ন, সপিা- 

িসদউল আল , িাং- 

জস রাঘাটা, রা ু, কক্সিাজার

0.95 ম ায়াপালং 707 2 রসিি কৃসি

14 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল চ্সকদারপাড়া  াদ্রািা, রাজারকুল 0.50 রাজারকূল - - 8392 - 7002 1 রসিি  াদ্রািা

15 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল মফারকাসনয়া  াদ্রািা, রাজারকুল। 0.75 রাজারকূল - - 3279 - 8970 2 রসিি  াদ্রািা

16 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল হককানী হুজুর, সপিা অজ্ঞাি, 

িাং রাজারকুল।

0.35 রাজারকূল - - 3287 - 8978 2 রসিি দারুি মিফ 

দরিার শসরফ

17 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল  ুনজুর সপসি অজ্ঞাি, িাং 

রাজারকুল।

0.50 রাজারকূল - - 3169 - 8915 2 রসিি সকন্টার 

গানর্ড ন সু্কল

18 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল সদন ম াহাম্মদ সপিা মিালাই ান, 

িাং রাজারকুল।

0.75 রাজারকূল - - 3289 - 9156 2 রসিি  মপাসি ফড া 

19 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল হানি  সপিা  সনর আহ দ িাং 

দসিনদ্বীপ, ফনিখারকুল।

0.60 রাজারকূল - - 8396 - 9246 2 রসিি মপাসি ফড া 

20 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল কা াল সপিা  সনর আহ দ, িাং 

দসিনদ্বীপ ফনিখারকুল।

0.35 রাজারকূল - - 3302 - 9249 2 রসিি  মপাসি ফড া 

21 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল িাহাি উসিন সপিা   সনর 

আহ দ, িাং িাহারকাছা।

0.25 রাজারকূল - - 3248 - 9004 2 রসিি  মপাসি ফড া 

22 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল রা কুৃৃট শশানঘাট, রাজারকুল। 0.70 রাজারকূল - - 3241 - 8742 2 রসিি শশান ঘাট

23 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল রা কুৃৃট মিৌদ্ধ  সির, রাজারকুল। 0.45 রাজারকূল - - 3247, 

3259, 

3258

- 9000, 

9029, 

8999, 

   1     1    

 1

রসিি মিৌদ্ব  সির

24 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল রা কুট কাসল  সির, রাজারকুল। 0.50 রাজারকূল - - 3271 - 8987 2 রসিি  সির

25 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল নয়াপাড়া কির স্থান, রাজারকুল। 0.35 রাজারকূল - - 3300 - 9245 1 রসিি কির স্থান

26 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল মঘানারপাড়া কির স্থান, 

রাজারকুল।

0.15 রাজারকূল - - 3289 - 9156 2 রসিি কির স্থান
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জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

27 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল অসনল িড়ুয়া সপিা রন ি িড়ুয়া, 

িাং কাঠাসলয়াপাড় রাজারকুল

0.10 রাজারকূল - - 3210 - 8766 1 রসিি মদাকান পাট

28 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল  াহ ুদ সপিা অজ্ঞাি িাং 

কাঠাসলাপাড়া।

0.10 রাজারকূল - - 3210 - 8766 1 রসিি মদাকান পাট

29 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল নূরুল উল্লাহ সপিা অজ্ঞাি িাং 

কাঠাসলয়াপাড়া রাজারকুল।

0.10 রাজারকূল - - 3210 - 8766 1 রসিি মদাকান পাট

30 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল  সফজুর রহ ান সপিা  কিুল 

মহানিন, িাং মঘানারপাড়া।

0.10 রাজারকূল - - 3279 - 8970 2 রসিি মদাকান পাট

31 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল স জানুর রহ ান সপিা নুর 

আহ দ, িাং মগানারপাড়া।

0.10 রাজারকূল - - 3279 - 8970 2 রসিি মদাকান পাট

32 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল সদার স য়া সপিা নুর আহ দ, িাং 

মঘানারপাড়া।

0.10 রাজারকূল - - 3279 - 8970 2 রসিি মদাকান পাট

33 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল  সনর আহ দ সপিা-কালু 

িওদাগড়, িাং পাঞ্জখানা।

0.20 রাজারকূল - - 3190 - 8946 2 রসিি মদাকান পাট

34 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আপারনরজু আিু িক্কর, সপং িুলিান 

আহম্মদ, িাং- এ

0.80 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1 রসিি  ুরগীর খা ার 

১টি

35 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আপারনরজু ফজল আসিয়া িরকারী প্রাথস ক 

সিদযঃ িাং- ঐ

0.60 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1 রসিি পাকা সিসডং

36 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আপারনরজু দারুল মকারাআন মফারকাসনয় 

 াদ্রািা, িাং-ঐ

0.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 1510 2 রসিি  টিননর মিড়া 

টিননর ছাউসন।

37 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আপারনরজু িায়িুন আ ান জান   িসজদ, 

িাং -ঐ

0.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 1510 2 রসিি  পাকা সিসডং

38 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ এরশাদুল কসর  ,সপং নজু 

সিকদার ,িাংনিলনখালা, পুিড 

ম চু্য়াপালং

2.00 ম চু্য়াপালং - - 825 - 1564 1 রসিি  ুরগীর খা ার 

১টি

39 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ ম ৌলভী আবু্দল গাফ্ফার সপং 

 ৃি আবু্দল খানলক,িাং- ঐ

0.35 ম চু্য়াপালং - - 825 - 1564 1 রসিি খা ার ১টি
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

40 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ  ম াঃ  জয়নাল সপং- আস র 

হা জা িাং- ঝু কাটা, পুিড 

ম চু্য়াপালং

0.10 ম চু্য়াপালং - - 825 - 1564 1 রসিি মদাকান ১টি

41 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ মিাফানয়ল আহম্মদ সপং িস র 

আহম্মদ ,িাংঐ

0.15 ম চু্য়াপালং - - 825 - 1564 1 রসিি মদাকান ১টি

42 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ িসল  িওদাগর সপং  ৃি ঠান্ডা 

স য়া ,িাং- ঐ

0.20 ম চু্য়াপালং - - 825 - 1564 1 রসিি মদাকান ১টি

43 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ জসি  িওদাগর ,সপং অজ্ঞাি 

,িাং-ঐ

0.10 ম চু্য়াপালং - - 825 - 1564 1 রসিি মদাকান ১টি

44 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ নাসছর উসিন সপং নসজর সিকদার 

িাং- ঐ

0.95 দাসরয়ারদীসঘ - - 2551 - 4574 1 রসিি  ৎি খা ার 

১টি

45 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ ম ৌলভী জসহর উল্লাহ সপং  ৃি 

জস র আহম্মদ,িাং ঐ

0.15 দাসরয়ারদীসঘ - - 2551 - 4574 1 রসিি  মদাকান ৭টি

46 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ জাফর আল  ,সপং  ৃি আবু্দল 

কানয়র ,িাং- ঐ

0.12 দাসরয়ারদীসঘ - - 2551 - 4574 1 রসিি মদাকান ১টি

47 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ দানু িওদাগর,সপং িশি আলী 

,িাং ঐ

0.60 দাসরয়ারদীসঘ - - 2551 - 4574 1 রসিি মদাকান ৫টি

48 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ আঃ রসহ  ,সপং আঃ কসর ,িাং- 

ঐ

0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 2551 - 4574 1 রসিি মদাকান ২টি

49 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ শা চু্ল আল  ,সপং িসশর 

আহম্মদ ,িাং-আিুল িির

0.18 ম চু্য়াপালং - - 766 - 1445 1 রসিি মদাকান ১টি

50 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ মহানিন আহম্মদ ,সপং  ৃি আলী 

আহম্মদ ,িাং ঐ

0.10 ম চু্য়াপালং - - 766 - 1445 1 রসিি মদাকান ১টি

51 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ সিরাজুর হক ,সপং গুরা স য়া 

,িাং- ঐ

0.12 ম চু্য়াপালং - - 766 - 1445 1 রসিি মদাকান ১টি

52 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ  মপটান ,সপং িা চু্ল আল ,িাং 

ঐ

0.10 ম চু্য়াপালং - - 766 - 1445 1 রসিি মদাকান ১টি

53 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ সগয়াি উসিন,সপং  ৃি উসশউর 

রহ ান,িাং- ঐ

0.11 ম চু্য়াপালং - - 1086 - 2670 1 রসিি মদাকান ১টি

54 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ আিদুলাহ আল  া ুন ,সপং 

ফসরদ আল  , িাংঐ

0.10 ম চু্য়াপালং - - 1086 - 2670 1 রসিি মদাকান ১টি

55 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ  ীর আহম্মদ ,সপং কাসদর 

মহানিন,িাং ম ৌলভী িাজার

0.15 দাসরয়ারদীসঘ - - 2534 - 4666 1 রসিি মদাকান ১টি
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

56 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ আহম্মদ মহনিন ,সপংকালা 

স য়া,িাং- ঐ

0.10 দাসরয়ারদীসঘ - - 2534 - 4666 1 রসিি মদাকান ১টি

57 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ দাসরয়ারদীসঘ জান  িসজদ 0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 2534 - 4666 1 রসিি মদাকান ১টি

58 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ িনরায়ার ,সপং  ৃি কসির 

আহম্মদ ,িাং- টংগানর্িা

1.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 2534 - 4666 1 রসিি  ুরগীর খা ার 

১টি

59 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ িা চু্ল আল  ,সপং  ৃি হায়দার 

আলী ,িাং- ঐ

1.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 2534 - 4666 1 রসিি  ুরগীর খা ার 

২টি

60 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ আিু িক্কর  ুন্সী,সপং অজ্ঞাি,িাং-

 ঐ

1.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 2534 - 4666 1 রসিি  ুরগীর খা ার 

২টি

61 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ ও র আলী,সপং িদর স য়া,িাং-ঐ 0.10 দাসরয়ারদীসঘ - - 101 - 501 1 রসিি মদাকান ১টি

62 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ িুলিান,সপং  ৃি গুরা স য়া,িাং-

কালার পাড়া ২নং ওয়ার্ড

1.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 101 - 501 1 রসিি খা ার১টি

63 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ ম াঃ শসফ ,সপং  ৃি ঠান্ডা 

স য়া,িাং - ঐ

0.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 101 - 501 1 রসিি খা ার ১টি

64 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ জয়নাল আনিদীন ,সপং ৃি নিী 

মহানিন, িাং - ঐ

1.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 101 - 501 1 রসিি খা ার ১টি

65 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ আবু্দর রসহ  ,সপং শুকু্কর 

িওদাগর ,িাং- ঐ

1.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 101 - 501 1 রসিি খা ার ১টি

66 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ কসর  উল্লাহ ,সপং  ৃি িুনা স য়া 

,িাং- ঐ

0.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 101 - 501 1 রসিি খা ার ১টি

67 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ হাসকন র  িসজদ,প্রসিষ্ঠািা আঃ 

হাসক ,সপং  ৃি কসির আহম্মদ 

,িাং- ঐ

0.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 49 - 12 2 রসিি  িসজদ

68 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ ম াঃ ইসদ্রি,সপং আস র 

মহানিন,িাং- িলনখালা,  াদ্রািা 

পাড়া,

0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 49 - 12 2 রসিি মদাকান ১টি

69 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ মকসজ সু্কল ইংসলশ স সর্য়া ,িাং-

 ঐ

1.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 49 - 12 2 রসিি সু্কল

70 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ শুকু্কর ,সপং হাজী সিয়দ 

আল ,িাং সিসজসি 

মচ্কনপাস্ট, সরচ্যা গযানরজ

0.15 দাসরয়ারদীসঘ - - 49 - 12 2 রসিি মদাকান ১টি
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জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

71 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ স জান ,সপং অজ্ঞাি,িাং- ঐ 0.10 দাসরয়ারদীসঘ - - 49 - 12 2 রসিি মদাকান ১টি

72 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ শাহাআল  ,সপং আলী চ্ান 

মহর্ যান,িং মিলনখালা, 

 াদ্রািা পাড়া,

0.12 দাসরয়ারদীসঘ - - 727 - 1369 1 রসিি মদাকান ১টি

73 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ ম াস্তাক ,সপং আঃ রহ ান িাং 

পুিড ম চু্য়াপালং

0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 727 - 1369 1 রসিি  মদাকান ১টি

74 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ রহ াসনয়া হানফজ খানা 

প্রসিষ্ঠািাঃ মহানিন আহম্মদ,িাং-

 ঐ

1.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 727 - 1369 1 রসিি হানফজখানা

75 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ িািুল ,সপং িা চু্ল আল  িাং-ঐ 0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 727 - 1369 1 রসিি মদাকান ১টি

76 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ শাহািউসিন,সপং  ৃি আবু্দর 

রহ ান,িাং -ঐ

0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 727 - 1369 1 রসিি মদাকান ১টি

77 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ  ননা স য়া ,সপং- কাসদর মহানিন 

,িাং ঐ

0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 727 - 1369 1 রসিি মদাকান ১টি

78 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ আছু স য়া ,সপং অজ্ঞাি,িাং ঐ 0.15 দাসরয়ারদীসঘ - - 727 - 1369 1 রসিি মদাকান ১টি

79 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ ফসরদ আল  ,সপং অজ্ঞাি,িাং- 

ঐ

0.15 দাসরয়ারদীসঘ - - 727 - 1369 1 রসিি মদাকান ১টি

80 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ  াহিন িরদার ,সপং অজ্ঞাি,িাং-

 ঐ

0.15 দাসরয়ারদীসঘ - - 727 - 1369 1 রসিি মদাকান ১টি

81 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ কা াল উসিন ,সপং অজ্ঞাি,িাং 

ঐ

0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1903 - 3564 2 রসিি মদাকান ৩টি

82 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ ছুরি আল  ,সপং  ৃি নুরুল 

হাসক  ,িাং-ঐ

0.10 খুসনয়াপালং - - 1890 - 4001 1 রসিি মদাকান ১টি

83 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ জা াল ,সপং িা চু্ল আল ,িাং-

 ঐ

0.12 দাসরয়ারদীসঘ - - 2283 - 3629 1 রসিি মদাকান ১টি

84 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ শসফ অঅল  ,সপং  ৃি িসদউর 

রহ ান,িাং পাইনিাগান 

দাসরয়ারদীসঘ

0.70 দাসরয়ারদীসঘ - - 210 - 518 2 রসিি মদাকান ৭টি

85 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ জাফর আল ( লিা জাফর),সপং-

  ৃি সিয়দুর রহ ান ,িাং- ঐ

0.15 দাসরয়ারদীসঘ - - 210 - 518 2 রসিি মদাকান ১টি
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িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

86 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ জসলনলর মছনলর মদাকান ,সপং 

আঃ জসলল ,িাং- ঐ

0.13 দাসরয়ারদীসঘ - - 20 - 89 1 রসিি মদাকান ১টি

87 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ নুর ম াস্তফা,সপং আছর 

উজ্জা ান,িাং-টংগানর্িা

0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 208 - 518 2 রসিি মদাকান ১টি

88 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ আবু্দর হক,সপং অজ্ঞাি,িাং- ঐ 0.15 দাসরয়ারদীসঘ - - 1889 - 3564 2 রসিি মদাকান ১টি

89 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ আবু্দল হক  ুসনয়া,সপং-

আজ্ঞাি,িাং-

0.80 দাসরয়ারদীসঘ - - 44 - 216 1 রসিি  ুরগীর খা ার 

১টি

90 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ পুিড দাসরয়ারদীসঘ জান   িসজদ 1.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 2534 - 4666 1 রসিি  িসজদ ১টি

91 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ মিৌদ্ব   সির,িাং- িড়–য়াপাড়া 1.00 ম চু্য়াপালং - - 1208 - 323 2 রসিি মিৌদ্ব  সির 

১টি

92 কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল পাগসলরসিল উত্তর িড় সিল িরকারী প্রািস ক 

সিদযালয়

1.00 পাগসলরসিল - - ৫২ - 74 2 রসিি সিদযালয়

93 কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল পাগসলরসিল স য়া মহানিন সপিাঃন াশরদ 

আলীিাং মলংগুর সিল উসখয়া, 

কক্সিাজার

0.10 পাগসলরসিল - - ৫২ - 74 2 রসিি মদাকান পাট

94 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়াপালং ভূস  অসফি, মিানরপাড়া, 

উসখয়া, কক্সিাজার

0.20 জাসলয়াপালং 117 164 2 রসিি অসফি

95 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়াপালং সসোনোরপোড়ো দোখিল মোদ্রোসো, 

সসোনোরপোড়ো, উখিয়ো, কক্সবোজোর

0.50 জাসলয়াপালং 117 164 2 রসিি  াদ্রািা

96 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়াপালং মসখজদ,  সসোনোরপোড়ো, উখিয়ো, 

কক্সবোজোর

0.20 জাসলয়াপালং 117 164 2 রসিি  িসজদ

97 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়াপালং কবরস্থোন,  সসোনোরপোড়ো, 

উখিয়ো, কক্সবোজোর

0.10 জাসলয়াপালং 117 164 2 রসিি কিরস্থান

98 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় হসরণ ারা প্রাই ারী সু্কল ও 

 িসজদ

0.1 রাজাপালং -- -- 7906 2 9171 2 রসিি সু্কল ও 

 িসজদ 

িিড  ানন আনছ
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িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

99 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় খয়রাসিপাড়া িাইনলান 

মিন্টার/সু্কল সিসডং

0.12 রাজাপালং -- -- 10327 2 10455 2 রসিি িাইনলান 

মিন্টার/সু্কল 

সিসডং 

িিড  ানন আনছ

100 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া গয়াল ারা কিরস্থান 0.5 রত্মাপালং -- -- 4600 2 7158 2 রসিি  িসজদ ও 

কিরস্থান 

িিড  ানন আনছ

101 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারনখালা 

টহল ফাাঁ সড়

 াদ্রািা আনাি সিন  াসলক (রা:) 

মহফজ্  ৃ খানা, এসি  খানা ও 

জান   িসজদ িাং- পসি  

পালংখালী

0.5 পালংখালী - - 3736 2 2039 1449 রসিি  িসজদ ১টি, 

 াদ্রািার ৫টি 

ঘর

102 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং রু খাাঁ পালং হাসিরনঘানা িায়রা 

খািুন িরকাসর প্রাথস ক সিদযালয়

0.4 রু খাাঁ পালং -- -- 3397 2 3017 870 রসিি

103 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং মহািাইসনয়া  সহউনেছা  াদ্রািা 

মহফজখানা ও এসি খানা

0.6 রু খাাঁ পালং -- -- 6232 2 5152 2 রসিি

104 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং ম াহাম্মদ আলী ফসকনরর  িসজদ 0.2 রু খাাঁ পালং -- -- 6232 2 5152 2 রসিি

105 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং খাসলদ সিন ওয়াসলদ মহজফখানা 

ও  াদ্রািা

0.3 রু খাাঁ পালং -- -- 6221 2 5141 2 রসিি

106 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং িায়িুশ শরফ জান   িসজদ 0.28 রু খাাঁ পালং -- -- 6179 2 5080 2 রসিি

107 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং মপঠান ফসকর জান   িসজদ 0.1 রু খাাঁ পালং -- -- 6147 2 5104 2 রসিি

108 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং আজল ির  িসজদ 0.1 রু খাাঁ পালং -- -- 6147 2 5104 2 রসিি

109 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং রু খাাঁ পালং পূিড িড়সিল িায়িুন 

নুর জান   িসজদ

0.1 রু খাাঁ পালং -- -- 4770 2 4308 2 রসিি

110 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং রু খাাঁ  িড়সির িরকাসর প্রাথস ক 

সিদযালয়

0.16 রু খাাঁ পালং -- -- 3284 2 2931 2 রসিি
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িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

111 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং আলহাজ্ব এজাহার স য়া 

মকাম্পানী জান   িসজদ

0.2 রু খাাঁ পালং -- -- 4718 2 4254 2 রসিি

112 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং আিদুল আসজজ জান   িসজদ 0.25 রু খাাঁ পালং -- -- 4325 2 3837 2 রসিি

113 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং পূিড লাশ পাড়া জান   িসজদ 0.5 রু খাাঁ পালং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি

114 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং পূিড লাশপাড়া িায়িুর রহ ান 

জান   িসজদ ও মহফজখানা

0.2 রু খাাঁ পালং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি

115 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং সহলটপ িাসলকা উচ্চ সিদযালয় 0.5 রু খাাঁ পালং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি

116 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং রু খাাঁ পালং িড়সিল নিুন জান  

 িসজদ

0.1 রু খাাঁ পালং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি

117 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং দসিণ হলসদয়াপালং িরকাসর 

প্রাথস ক সিদযালয়

0.4 রু খাাঁ পালং -- -- 3241 2 2776 2 রসিি

118 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং ফসকরান ারা জান   িসজদ 0.04 রু খাাঁ পালং -- -- 4208 2 3714 1 রসিি

119 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং  াদ্রািা ও মহফজখানা লাশপাড়া 1 রু খাাঁ পালং -- -- 4208 2 3714 1 রসিি

120 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং রু খাাঁ  নাসপি পাড়া শীি  সির 0.4 রু খাাঁ পালং -- -- 1 2 1 2 রসিি

121 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং সহিু িম্প্রদানয়র শ্মশান 0.5 রু খাাঁ পালং -- -- 1 2 1 2 রসিি

122 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং নাসপিপাড়া কালী  সির 0.4 রু খাাঁ পালং -- -- 1 2 1 2 রসিি

123 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং রু খাাঁ  িড়ুয়াপাড়া মিৌদ্ধ সিহার 1 রু খাাঁ পালং -- -- 1 2 1 2 রসিি

124 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং রু খাাঁ  পসি  নাসপিপাড়া 

মলাকনাথ  সির

0.8 রু খাাঁ পালং -- -- 1 2 1 2 রসিি

125 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং রু খাাঁ  পসি  পাড়া জগোথ 

 সির

0.6 রু খাাঁ পালং -- -- 1 2 1 2 রসিি

126 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং রু খাাঁ  পসিড   নাসপি পাড়া 

মিৌদ্ধনদর উপিনালয়

0.8 রু খাাঁ পালং -- -- 1 2 1 2 রসিি
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

127 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং নিুন পাড়া জান   িসজদ 0.2 রু খাাঁ পালং -- -- 1 2 1 2 রসিি

128 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং গুরা স য়া গযানরজ জান  

 িসজদ, এসি খানা ও কিরস্থান

0.3 রু খাাঁ পালং -- -- 595 2 661 2 রসিি

129 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং পসি  হলসদয়াপালং কিরস্থান 0.4 হলসদয়াপালং -- -- 44 2 715 2 রসিি

130 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং ম ৌলভী পাড়া কিরস্থান 0.4 হলসদয়াপালং -- -- 69 2 739 2 রসিি

131 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং পসি  হলসদয়াপালং জান  

 িসজদ

0.05 হলসদয়াপালং -- -- 39 2 733 2 রসিি

132 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং জা  িাগান  িসজদ 0.03 হলসদয়াপালং -- -- 14 2 694 2 রসিি

133 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া হলসদয়াপালং জান   িসজদ 0.07 হলসদয়াপালং -- -- 44 2 715 2 রসিি

দর্াট : 74.48

সমৌজো খস.এস  

দোগ

খস.এস 

িখিয়োন

আর.এস দোগ আর.এস 

িখিয়োন

খব.এস দোগ খব.এস িখিয়োন

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

1 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী ফসরদুল, সপিা:  ৃি কসির আহ দ, 

িাং- উসচ্িারসিল 6নং ওয়ার্ড , 

ফাাঁ সিয়াখালী, চ্কসরয়া, কক্সিাজার।

০.৪০ উসচ্িারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(বন) ৪৫৫ ৬৫(বন) রসিি ইনটর মদাকান 

ঘর সদঘডয 20 

ফুট, প্রস্থ 15 

ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

2 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী শসফ, সপিা: নসজর আহ দ, িাং- 

উসচ্িারসিল 6নং ওয়ার্ড , 

ফাাঁ সিয়াখালী, চ্কসরয়া, কক্সিাজার।

০.৩০ উসচ্িারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(বন) ৪৫৫ ৬৫(বন) রসিি ইনটর মদাকান 

ঘর সদঘডয 20 

ফুট, প্রস্থ 15 

ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

জবরদিলকৃ

ি অন্যোন্য 

বনভূখমর 

কযোটোগরী 

(৬ধোরো/৪ধো

বনভূখমর 

জবরদিললর 

খববরণ 

(সব বলেষ/ 

সলরজখমন 

গৃহীি ব্যবস্থো 

(মোমলো/সজলো 

প্রেোসলন 

উলেদ প্রস্তোব 

ইিযোখদ আলে 

মন্তব্য

কক্সবোজোর উত্তর বন খবভোগ

ক্রঃ নং সজলো উপলজলো সরঞ্জ খবট জবরদিলকোরীর নোম ও ঠিকোনো জবরদিলকৃি 

অন্যোন্য 

বনভূখম (একর)

সংরখিি বনভূখম ব্যিীি জবরদিলকৃি অন্যোন্য বনভূখমর িফখসল
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

3 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী  নছুর, সপিা: কসির আহ দ, িাং- 

উসচ্িারসিল 6নং ওয়ার্ড , 

ফাাঁ সিয়াখালী, চ্কসরয়া, কক্সিাজার।

০.০৫ উসচ্িারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(বন) ৪৫৫ ৬৫(বন) রসিি ইনটর মদাকান 

ঘর সদঘডয 15 

ফুট, প্রস্থ 10 

ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

4 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী হাসিনা, স্বা: ইিলা , িাং- 

উসচ্িারসিল 6নং ওয়ার্ড , 

ফাাঁ সিয়াখালী, চ্কসরয়া, কক্সিাজার।

০.০৬ উসচ্িারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(বন) ৪৫৫ ৬৫(বন) রসিি ইনটর মদাকান 

ঘর সদঘডয 15 

ফুট, প্রস্থ 10 

ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

5 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী জালাল উিীন, সপিা: আিদুল 

হাসক , িাং- উসচ্িারসিল 6নং 

ওয়ার্ড , ফাাঁ সিয়াখালী, চ্কসরয়া, 

কক্সিাজার।

০.০৩ উসচ্িারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(বন) ৪৫৫ ৬৫(বন) রসিি ইনটর মদাকান 

ঘর সদঘডয 15 

ফুট, প্রস্থ 10 

ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

6 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী  াসহন, সপিা:  ৃি এলাহাদাদ, িাং- 

রাজারসিল নয়া পাড়া, 6নং ওয়ার্ড , 

ফাাঁ সিয়াখালী, চ্কসরয়া, কক্সিাজার।

০.১০ উসচ্িারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(বন) ৪৫৫ ৬৫(বন) রসিি ফা ড সদঘডয 40 

ফুট, প্রস্থ 20 

ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

7 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী িরওয়ার কা াল, সপিা: জাফর 

আল , িাং- রাজারসিল নয়া পাড়া 

6নং ওয়ার্ড , ফাাঁ সিয়াখালী, চ্কসরয়া, 

কক্সিাজার।

০.১০ উসচ্িারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(বন) ৪৫৫ ৬৫(বন) রসিি ফা ড ঘর সদঘডয 

40 ফুট, প্রস্থ 

25 ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

8 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী ইব্রাসহ   ুসন্স, সপিা: আবু্দল কসর , 

িাং- উসচ্িারসিল 8নং ওয়ার্ড , 

ফাাঁ সিয়াখালী, চ্কসরয়া, কক্সিাজার।

০.২০ উসচ্িারসিল ২০৬ ৬৫(বন) ১৬৮ ৬৫(বন) রসিি মিস পাকা 

মদাকান ঘর 2টি 

সদঘডয 15 ফুট, 

প্রস্থ 10 ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

9 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী কসির আহ দ, সপিা:  ৃি মপয়ার 

ম াহাম্মদ, িাং- পসি   ুিসল  

নগর, 8নং ওয়ার্ড , ফাাঁ সিয়াখালী, 

চ্কসরয়া, কক্সিাজার।

০.১০ উসচ্িারসিল ২০৬ ৬৫(বন) ১৬৮ ৬৫(বন) রসিি মিস পাকা 

মদাকান ঘর 2টি 

সদঘডয 20 ফুট, 

প্রস্থ 10 ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

10 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী আননায়ার মহানিন, সপিা: আলী 

আহ দ, িাং- উসচ্িারসিল 8নং 

ওয়ার্ড , ফাাঁ সিয়াখালী, চ্কসরয়া, 

কক্সিাজার।

০.৩০ উসচ্িারসিল ২০৬ ৬৫(বন) ১৬৮ ৬৫(বন) রসিি মিস পাকা 

মদাকান ঘর টি 

সদঘডয 30 ফুট, 

প্রস্থ 20 ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

11 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী কসির আহ দ, সপিা: আলী আহ দ, 

িাং- উসচ্িারসিল 8নং ওয়ার্ড , 

ফাাঁ সিয়াখালী, চ্কসরয়া, কক্সিাজার।

০.০৫ উসচ্িারসিল ২০৬ ৬৫(বন) ১৬৮ ৬৫(বন) রসিি মিস পাকা 

মদাকান ঘর 2টি 

সদঘডয 35 ফুট, 

প্রস্থ 15 ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

12 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী কসল  উল্লাহ, সপিা: নিী মহানিন, 

িাং- উসচ্িারসিল 8নং ওয়ার্ড , 

ফাাঁ সিয়াখালী, চ্কসরয়া, কক্সিাজার।

০.২০ উসচ্িারসিল ২০৬ ৬৫(বন) ১৬৮ ৬৫(বন) রসিি মিস পাকা 

মদাকান ঘর 2টি 

সদঘডয 15 ফুট, 

প্রস্থ 10 ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

13 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী নুরু িালা  ফসকর, সপিা: নরু 

আহ দ, িাং- উসচ্িারসিল 8নং 

ওয়ার্ড , ফাাঁ সিয়াখালী, চ্কসরয়া, 

কক্সিাজার।

০.২০ উসচ্িারসিল ২০৬ ৬৫(বন) ১৬৮ ৬৫(বন) রসিি মিস পাকা 

মদাকান ঘর 

সদঘডয 20 ফুট, 

প্রস্থ 15 ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

14 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী িািলু, সপিা: রসশদ আহ দ, িাং- 

উসচ্িারসিল 8নং ওয়ার্ড , 

ফাাঁ সিয়াখালী, চ্কসরয়া, কক্সিাজার।

০.৪০ উসচ্িারসিল ২০৬ ৬৫(বন) ১৬৮ ৬৫(বন) রসিি  াটির মদাকান 

ঘর সদঘডয 20 

ফুট, প্রস্থ 15 

ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

15 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী নুরুল আল , সপিা: ম াস্তাসফর 

রহ ান, িাং- িাং-  ুিসল  নগর 

উসচ্িারসিল 8নং ওয়ার্ড , 

ফাাঁ সিয়াখালী, চ্কসরয়া, কক্সিাজার।

০.২০ উসচ্িারসিল ২০৬ ৬৫(বন) ১৬৮ ৬৫(বন) রসিি  াটির মদাকান 

ঘর সদঘডয 20 

ফুট, প্রস্থ 15 

ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

16 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী ম া: ছানদক, সপিা:  ৃি মশর আলী, 

িাং-   য   ুিসল  নগর, ৮নং 

ওয়ার্ড  উসচ্িার সিল, ফাাঁ সিয়াখালী, 

চ্কসরয়া, কক্সিাজার।

০.৩০ উসচ্িারসিল ২০৬ ৬৫(বন) ১৬৮ ৬৫(বন) রসিি টিননর মদাকান 

ঘর সদঘডয 15 

ফুট, প্রস্থ 10 

ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

17 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী আিু িানলি, সপিা:  ৃি আিুল 

খানয়র, িাং-   য   ুিসল  নগর, 

৮নং ওয়ার্ড  উসচ্িার সিল, 

ফাাঁ সিয়াখালী, চ্কসরয়া, কক্সিাজার।

০.৪০ উসচ্িারসিল ২০৬ ৬৫(বন) ১৬৮ ৬৫(বন) রসিি মদাকান ঘর 

সদঘডয 20 ফুট, 

প্রস্থ 15 ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

18 কক্সিাজার চ্কসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী ফাাঁ সিয়াখালী উি ান, সপিা: ম া: কালু, িাং- 

পুরািন পাহাড়  ুিসল  নগর 

উসচ্িারসিল ৮নং ওয়ার্ড , 

ফাাঁ সিয়াখালী, চ্কসরয়া, কক্সিাজার।

০.২০ উসচ্িারসিল ২০৬ ৬৫(বন) ১৬৮ ৬৫(বন) রসিি মদাকান ঘর 

সদঘডয 20 ফুট, 

প্রস্থ 15 ফুট

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

সমোট ৩.৫৯

সমৌজো
খস.এস 

 দোগ

খস.এস 

িখিয়োন
আর.এস দোগ

আর.এস 

িখিয়োন
খব.এস দোগ

খব.এস 

িখিয়োন

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

১ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। হোজী আবদুল িোললক, খপিো-

আবদুল গফুর, ২। কলখম উল্লোহ,

খপিো- হোজী আবু জোফর, ৩। আলী

আহমদ, খপিো- এনোলয়ি উল্লোহ

খসকদোর, ৪। নুর বকসু, খপিো-

এনোলয়ি উল্লোহ খসকদোর, ৫।

সমোজোফ্ফর, খপিো- এনোলয়ি উল্লোহ

খসকদোর, ৬। ইসমোইল, খপিো-

এনোম সমোহোম্মদ, সব বসোং-

মোিোবোড়ী, মলহেিোলী।

৫০.০ মোিোরবোড়ী নতুন চর ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

৩, খজখজ অব 

১৯৭৭- ৭৮, 

িোখরি- 

১৯/০৭/৭৭ ইং

জবরদিলকোরীর নোম ও ঠিকোনো

বনভূখমর 

জবরদিললর 

খববরণ 

(সব বলেষ/ 

সলরজখমন 

অবস্থোসহ)

গৃহীি ব্যবস্থো 

(মোমলো/সজলো

 প্রেোসলন 

উলেদ প্রস্তোব 

ইিযোখদ আলে 

খক নো)

মন্তব্য

জবরদিল

কৃি 

অন্যোন্য 

বনভূখমর 

বনভূখমর 

কযোটোগরী 

উপকূলীয় বন্ তবভাগ, চট্টগ্রার্

ক্রঃ নং সজলো উপলজলো সরঞ্জ খবট

জবরদিলকৃি

 অন্যোন্য 

বনভূখম 

(একর)

 সংরখিি বনভূখম ব্যিীি জবরদিলকৃি অন্যোন্য বনভূখমর িফখসল
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। েোবলর আহমদ, খপিো- আবদুল

হোখমদ, ২। ম ঃ ইসমোইল, খপিো-

আফলোতুন, ৩। বদর উদ্দীন, খপিো-

হোব্বোন আলী, ৪। ম কিোর মখয়ো,

খপিো- ছেয়দ আহমদ, ৫।

সসকোন্দোর আলী, খপিো- কখরম

দোদ, ৬। পুিন আলী, খপিো-

সগোলোম উদ্দীন, সব বসোং-

িোখজয়োকোটো, মলহেিোলী।

৪০.০ মোিোরবোড়ী ২০০২, ২৫৯৩ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

১৫, খজখজ 

অব ১৯৮৩- 

৮৪, িোখরি- 

২৫/০৩/৮৪ 

ইং

৩ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। হোজী ইউেুপ কোমোল, খপিো-

হোখকম, ২। হোজী আহমলদ জোমোন,

খপিো- হোখকম, ৩। বদখউল আলম,

খপিো- হোখকম, ৪। কোমোল

সহোেোইন, খপিো- ইেোক খসকদোর,

৫। স হলল আহমদ, খপিো- বখদউর

রহমোন, সব বসোং- িোখজয়োকোটো,

মলহেিোলী।

৪৫.০ মোিোরবোড়ী ২০০২, 

৯৪৬৮, 

৯৪৫৪, ৯৩৫৯

৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

১৫, খজখজ 

অব ১৯৮৩- 

৮৪, িোখরি- 

০২/১২/৮৫ 

ইং

৪ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। মকসুদ আহমদ, খপিো-

আফলোতুন খসকদোর, ২। জোকলর

সহোলসন, খপিো- আলী আহমদ, ৩।

নুর আহমদ খসকদোর, খপিো-

এনোলয়ি খসকদোর, ৪। ম জোফ্ফর

খসকদোর, খপিো- এনোলয়ি খসকদোর,

৫। অহখদুল সখকদোর, খপিো-

এনোলয়ি খসকদোর, ৬। ইদ্রখস

খিলোর খসকদোর, খপিো- ছেয়দ

আহমদ, সব বসোং- মোিোরবোড়ী,

মলহেিোলী।

৯০.০ মোিোরবোড়ী ১, ২, ৮, 

২০০২

৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

১৮, খজখজ 

অব ১৯৮৪- 

৮৫, িোখরি- 

২১/১২/৮৫ 

ইং
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। আবদুস সোলোম, খপিো- লোল

খময়ো, ২। আবদুল িোললক, খপিো-

লোল খময়ো, ৩। আলী হ েোইন,

খপিো- আবদুল কখরম, ৪। মমিোজ

খময়ো, খপিো- আলী সহোেোইন, ৫।

ওরোবি আলী, খপিো- মৃি

সসোলিোন আলী, ৬। জলখল, খপিো-

সপঠোন আলী, সব বসোং- মোিোরবোড়ী

মলহেিোলী

৫০.০ মোিোরবোড়ী ৯৪৬৮, 

৯৪৫৮, 

১০০৬৪, 

১০০৫৬

৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

৩০, খজখজ 

অব ১৯৮৪- 

৮৫, িোখরি- 

২৬/১২/৮৫ 

ইং

৬ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। ইলখয়োে, খপিো- সজবর মল্লুক,

২। েরি আলী, খপিো- সপঠোন

আলী, ৩। মখয়ো হ সলন, খপিো-

িোখমজ উদ্দীন, ৪। েৈয়দ আহমদ,

খপিো- েরি আলী, ৫। ইমোম

সহোেোইন, খপিো- জোমোন আহমদ,

৬। আমোন উল্লোহ, খপিো- মকছুদ

আহমদ, ৭। ফজলুল কোদলর, খপিো-

এনোলয়ি খসকদোর, সব বসোং-

মোিোরবোড়ী, মলহেিোলী

৭০.০ মোিোরবোড়ী ১৭৫০১ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

০৬, খজখজ 

অব ১৯৯৪- 

৯৫, িোখরি- 

১০/০৯/৯৪ ইং

৭ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। স নো মখয়ো, খপিো- সগোলোম

আহমদ, ২। জহখর আহমদ, খপিো-

মোইজ্জ্যো খময়ো, ৩। জোফর আহমদ,

খপিো- আবুল কোলসম, ৪। আবু

ছিয়ব, খপিো- সসোনো খময়ো, ৫।

কোমোল সহোলসন, খপিো- ইেহোক

খসকদোর, সব বসোং- মোিোরবোড়ী,

মলহেিোলী ।

৬২.০ মোিোরবোড়ী ১৭৫০১ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

০২, খজখজ 

অব ১৯৯৪- 

৯৫, িোখরি- 

১৬/১১/৯৪ ইং
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। মনুমখয়ো, খপিো- মৃি আজগর

আলী, ২। মনজুর আলম, খপিো-

এয়োকুব আলী, ৩। আবদুল রেখদ

মোখি, খপিো- কোখেম আলী, ৪।

আবদুল হক, খপিো- এজহোর খময়ো,

সব বসোং- মোিোরবোড়ী, মলহেিোলী।

৪২.০ মোিোরবোড়ী ২০৮০১ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

০৫, খজখজ 

অব ১৯৯৫- 

৯৬, িোখরি- 

২৯/০৩/৯৬ 

ইং

৯ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। জয়নোল আবলদীন, খপিো- মৃি

সমোঃ আলী, ২। আবদুল হ েোইন,

খপিো- ফলয়জ উল্লোহ, ৩। আলী

সহোলসন সচৌখকদোর, খপিো- মৃি েদর

আখমন, ৪। বললোল হ েোইন, খপিো-

আসলোম খময়ো সচৌ্খকদোর, সব বসোং-

মোিোরবোড়ী, মলহেিোলী ।

৩৫.০ মোিোরবোড়ী ২০৮০১ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

৩, খজখজ অব 

১৯৯৫- ৯৬, 

িোখরি- 

১১/০২/৯৬ 

ইং

১০ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। হ েন, খপিো- ফলয়জ উল্লোহ, ২।

সমোঃ আলী, খপিো- আেরোফ আলী,

৩। মনেুর মখয়ো, খপিো- খুইল্যো

খময়ো, ৪। নোজলম উদ্দীন, খপিো-

উলো খময়ো, সব বসোং- মোিোরবোড়ী,

মলহেিোলী।

৪০.০ মোিোরবোড়ী ২০০২ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

১৭ খজখজ অব 

১৯৮৬- ৮৭, 

িোখরি- 

২৫/১১/৮৭ ইং
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১১ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। ইলখয়োে, খপিো- সজবর মুল্লুক,

২। েরি আলী, খপিো- মৃি সপঠোন

আলী, ৩। আমোন উল্লোহ, খপিো- মৃি

মকছুদ আহমদ, ৪। ইমোন আলী,

খপিো- জোলোল েোহ, ৫। মনু মখয়ো,

খপিো- আজগর আলী, সব বসোং-

মোিোরবোড়ী, মলহেিোলী।

৬০.০ মোিোরবোড়ী ৮৪৬০, ৮৪৬৪ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

৩৯, খজখজ 

অব ১৯৮৪- 

৮৫, িোখরি- 

০৫/০৩/৮৫ইং

১২ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। কোমোল উদ্দীন, খপিো- হোজী

ইেহোক খসকদোর, ২। মকললে,

খপিো- ধনো খময়ো, ৩। জোবলর

আহমদ, খপিো- ধরি খময়ো, ৪।

সকোব্বি আহমদ, খপিো- আলী

মুখি, ৫। হোবখব বলী, খপিো- আলী

মুখি, ৬। আবু বক্কর, খপিো- হোখবব

বলী, সব বসোং- মোিোরবোড়ী,

মলহেিোলী।

৭৫.০ মোিোরবোড়ী ১০০৩৪ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

৭, খজখজ অব 

১৯৮৫- ৮৬, 

িোখরি-  

১০/০১/৮৬ইং

১৩ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। স নো িোিুন, খপিো- খময়োখস,

সোং- খসকদোরপোড়ো, মোিোরবোড়ী,

২। ম ঃ আলী, খপিো- মৃি

আেরোফ আলী, ৩। বদখউল আলম,

খপিো- আবচোর আলী, ৪। মোনখক,

খপিো- জোলমদ আলী, ৫। নুর

আলম, খপিো- আলী খময়ো, ৬।

ছেয়দ আলম, খপিো- আলী খময়ো,

৭। আবু বক্কর, খপিো- হোখববুর

রহমোন, সব বসোং- মোিোরবোড়ী,

মলহেিোলী।

৮৫.০ মোিোরবোড়ী ৬৪৫৮, 

২০৬০১

৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

মোমলো নং- 

৮৮/৮৪, 

মলহেিোলী 

সহকোরী জজ 

আদোলি, 

কক্সবোজোর 

স্থোয়ী 

খনলষধোজ্ঞো 

বলবৎ আলে।
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৪ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। েোহ আলম, খপিো- মৃি কোলো

খময়ো, ২। বোদেো মখয়োজী, খপিো-

হংলসর আলী. ৩। িলখলুর রহমোন,

খপিো- করম আলী, ৪। আবদুল

আলী, খপিো- হোজী মোইজযো খময়ো,

৫। বোদেো, খপিো- জোলোল আহমদ,

৬। বক্কোইয়ো, খপিো- ইখলয়োে আলী,

সব বসোং- মোিোরবোড়ী, মলহেিোলী

৪৬.০ মোিোরবোড়ী ২০৮০১ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

০৭, খজখজ ১ 

মোিো অব 

২০০৫- ০৬, 

িোখরি- 

২২/০১/০৬ 

ইং

১৫ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। বোনচু মখয়ো, খপিো- মৃি হংলসর

আলী, ২। আমখর হোমজো, খপিো-

েোহ আলম, ৩। ম কোিোর আহমদ,

খপিো- নোজু খময়ো, ৪। বোদেো মখয়ো,

খপিো- মৃি হংলসর আলী, ৫।

সহলোল উদ্দীন, খপিো- িোললব

উল্লোহ, ৬। দলখলুর রহমোন, খপিো-

করম আলী, ৭। ফ রকোন আলী,

খপিো- আবুল কোলসম, ৮। বদখউল

আলম, খপিো- মৃি আজম উল্লোহ,

সব বসোং- মোিোরবোড়ী- মলহেিোলী।

১২.০ মোিোরবোড়ী ৪০৫৯, ৪০৬০ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

৩/মোিো অব 

২০০৫- ০৬, 

িোখরি- 

২৪/০১/৯৬ইং
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৬ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। ম কিোর হ েলন, খপিো-

মোইজযো খময়ো, ২। বরকি আলী,

খপিো- মোইজযো খময়ো, ৩। আবদুল

আলী, খপিো- মোইজযো খময়ো, ৪।

দরজোি আলী, খপিো- মোইজযো

খময়ো, ৫। আক্িোর হ সলন, খপিো-

মোইজযো খময়ো, ৬। জোবলর আহমদ,

খপিো- মোইজযো খময়ো, ৭। কখয়োিো

আলী, খপিো- মোইজযো খময়ো, ৮।

সমলহর আলী, খপিো- নুর নবী, ৯।

রুস্তম, খপিো- নুর নবী, সব বসোং-

মোিোরবোড়ী, মলহেিোলী।

২৫.০ মোিোরবোড়ী ৪০৫৯, ৪০৬০ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

মলহেিোলী 

থোনোর মোমলো 

নং- 

১৩/১৮৯, 

িোখরি- 

১৮/১০/০৬ইং

১৭ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। আলী আহমদ, খপিো- আখজজুর

রহমোন, ২। আবু বক্কর, খপিো- মৃি

হোখববুর রহমোন, ৩। জোলোল

আহমদ, খপিো- হোখববুর রহমোন, ৪।

কোলু বলী, খপিো- মৃি- আহসোন

উল্লোহ, ৫। কোেখম আলী, খপিো- মৃি

মখনর উদ্দীন, সব বসোং- মোিোরবোড়ী,

মলহেিোলী।

৩৫.০ মোিোরবোড়ী ১৭৮৩ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

১৪, খজখজ 

অব ১৯৮৩- 

৮৪, িোখরি-  

১৩/০৮/৮৫ইং

১৮ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। জোফর আহমদ, খপিো- আখনসুর

রহমোন, ২। চোন মুল্লুক, খপিো- আবু

িোলহর, ৩। কোমরুল হোসোন, খপিো-

মৃি সখলম উল্লোহ, ৪। ম ক্িোর

আহমদ, খপিো- মৃি জোলোল উদ্দীন,

সব বসোং- খসকদোরপোড়ো,

মোিোরবোড়ী, মলহেিোলী, ৫।

আবদুল িোললক, ইউখপ সচয়োম্যোন,

খপিো- আবু বক্কর, সোং- েোপলোপুর,

মলহেিোলী।

৮০.০ কখরয়োরখদয়ো ১৭৯১ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

১৬, খজখজ 

অব ১৯৮৬- 

৮৭, িোখরি- 

২৪/১১/৮৫ইং
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৯ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। পলটোন আলী, খপিো- সখলম

উদ্দীন, ২। মনু মখয়ো, খপিো-

আজগর আলী, ৩। মনজুর আলম,

খপিো- মৃি এয়োকুব আলী, ৪। রেখদ

মোখি, খপিো- মৃি কোখেম আলী, ৫।

আবদুল হক মোখি, খপিো- এজহোর

খময়ো, সব বসোং- মোিোরবোড়ী,

মলহেিোলী।

৬০.০ কখরয়োরখদয়ো ১৩৫৯, ১০৪৪ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

২০ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী খমলন এন্টোরপ্রোইজ, খনব বোহী

প্রলকৌেলী পোখন উন্নয়ন সবোি ব,

কক্সবোজোর।

১২.০ ধলঘোটো ৬১৮৭ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

০৮, খজখজ 

অব ১৯৯২- 

৯৬

২১ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী েোহ ব্রোদোস ব প্রঃখলঃ, খনব বোহী

প্রলকৌেলী, পোখন উন্নয়ন সবোি ব,

কক্সবোজোর।

৩০.০ ধলঘোটো ৩৫১১, ৩৫১২ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

২২, খজখজ 

অব ১৯৯২- 

৯৩

২২ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী সদোস্ত সমোহোম্মদ গং, খপিো- মৃি

হোখকম আলী, সোং- িোখজয়োকোটো,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

২৫.০ ধলঘোটো ২৬৩২ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

১৮, খজখজ 

অব ১৯৮৪- 

৮৫

২৩ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী আখি এন্ড সি, খনব বোহী প্রলকৌেলী,

পোখন উন্নয়ন সবোি ব, কক্সবোজোর।

২৪.০ ধলঘোটো ৬১৮৭ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

১৮, খজখজ 

অব ১৯৮৪- 

৮৫
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৪ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো মোিোরবোড়ী ১। জোমোল আহমদ, খপিো- মৃি

সগোলোম কোলদর, ২। বদরুদ ্দ জো,

খপিো- সদৌলি িোন, ৩। আনচোর

আলী, খপিো- বদন আলী, ৪।

মকসুদ আহমদ, খপিো- আবদু

রখেদ, ৫। ওসমোন গণখ, খপিো-

আবদুর রখেদ, ৬। গ লোম

সমোস্তফো, খপিো- সপঠোন আলী,

সব বসোং- খসকদোরপোড়ো,

মোিোরবোড়ী, মলহেিোলী।

২৬.৭৩ ধলঘোটো ২০৩১ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

১৪, খজখজ 

অব ২০০৯-

২০১০, 

িোখরি- 

০৮/০৩/১০ 

ইং

২৫ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো বড়খদয়ো ১। িোঃ মুজখবুর রহমোন, খপিো-

আরব আলী, সোং- বড় মলহেিোলী,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর, ২।

অখেউর রহমোন, খপিো- নখজর

আহমদ, সোং- পোখনরেড়ো,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর, ৩। আব্দুর

রহমোন, খপিো- অখেউর রহমোন,

সোং- পোখনরেড়ো, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

৬০.০ ঘটিভোঙ্গো ১০০২ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

মোমলো 

খবচোরোধীন 

আলে। 

খপওআর নং- 

০১/বড়, 

১৯৯৬-৯৭

২৬ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো বড়খদয়ো ১। অেখউর রহমোন, খপিো- নখজর

আহমদ, সোং- পোখনরেড়ো,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর, ২।

আমজোদ আলী, খপিো- নজর আলী,

সোং- ফখকরোলঘোনো, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর, ৩। সোহলদ হ সলন,

খপিো- আমজোদ আলী, সোং-

ফখকরোলঘোনো, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

২০.০ ঘটিভোঙ্গো ১০০২ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

০২/বড়, 

১৯৯৬-৯৭
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সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৭ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো বড়খদয়ো ১। আমজোদ আলী, খপিো- নজর

আলী, সোং- ফখকরোলঘোনো,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর, ২। িোঃ

মুখজবুর রহমোন, খপিো- আরব

আলী, সোং- বড় মলহেিোলী,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর, ৩। আব্দুর

রহমোন, খপিো- অখেউর রহমোন,

সোং- পোখনরেড়ো, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

৪৫.০ ঘটিভোঙ্গো ১০০২, ১০০৩ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

০৩/বড়, 

১৯৯৬-৯৭

২৮ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো বড়খদয়ো ১। েহখদুল্লোহ, খপিো- আরব আলী

সরকোর, ২। নুর আহমদ, খপিো-

আব্দু েত্তর, সব বসোং- বড়

মলহেিোলী, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

৭০.০ ঘটিভোঙ্গো ১০০২ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

০৬/বড়, 

১৯৯৬-৯৭

২৯ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো বড়খদয়ো ১। নুর আহমদ, খপিো- আব্দু েত্তর,

সব বসোং- বড় মলহেিোলী,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর, ২। সঞ্জয়

সদ, খপিো- পংগজ সদ, সব বসোং- বড়

মলহেিোলী, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

৯০.০ ঘটিভোঙ্গো ১০০২ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

০৭/বড়, 

১৯৯৬-৯৭

৩০ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো বড়খদয়ো ১। ইকবোল হ সলন, খপিো-

আমজোদ আলী, ২। ওমর মখয়ো,

খপিো- নজর আলী, ৩। িঃ মুজখবুর

রহমোন, খপিো- আরব আলী,

সব বসোং- বড় মলহেিোলী,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

৬০.০ ঘটিভোঙ্গো ১০০২ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

০৮/বড়, 

১৯৯৬-৯৭
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩১ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো বড়খদয়ো ১। নুর আহমদ, খপিো- আব্দু েত্তর,

সব বসোং- বড় মলহেিোলী,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর, ২।

ইকবোল সহোলসন, খপিো- আমজোদ

আলী, সব বসোং- ফখকরোকোটো,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

৫২.০ ঘটিভোঙ্গো ১০০২ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

০৯/বড়, 

১৯৯৬-৯৭

৩২ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো বড়খদয়ো ১। ম স্িোক মখয়ো, খপিো- সোলহদ

খময়ো, সব বসোং- বড় মলহেিোলী,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর, ২। মঞ্জুর,

খপিো- সমোৎ রখেদ, সব বসোং-

পোখনরেড়ো, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর, ৩। আবুল কোলোম,

খপিো- লেকর আলী, সব বসোং-

পোখনরেড়ো, মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

২৫.০ ঘটিভোঙ্গো ১০০২, ১০০৩ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

০২/বড়, 

২০০৪-০৫

৩৩ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো বড়খদয়ো ১। আনজু মখয়ো, ২। মঞ্জুর মখয়ো, ৩।

নখজর আহমদ, সব বখপিো- আবুল

িোলয়র, ৪। বোদেো মখয়ো, খপিো-

আলী খময়ো, সব বসোং- পোখনরেড়ো,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

৩৫.০ ঘটিভোঙ্গো ১০০৪ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপওআর নং- 

০১/বড়, 

২০০৬-০৭

৩৪ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো িোপুয়ো ১। ম ঃ রেখদ, ২। সোমেু মোষ্টোর,

৩। করখম দোদ, সব বখপিো- মৃি

হোজী সমোজোলহর খময়ো, সব বসোং-

সকরনিলী, মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

৪৫.০ অমোবশ্যোিোলী ৭৭৫ ৪ ধোরো/৬ 

ধোরো

খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

মোমলো 

খবচোরোধীন 

আলে। 

খপ.ও.আর 

নং- ০৩, 

১৯৮৯-৯০

৩৫ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো িোপুয়ো সমোক্তোর আহমদ খসকদোর, খপিো-

মৃি আব্দুর রখহম খসকদোর, সোং-

ধলঘোটো, মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

১০৫.০ অমোবশ্যোিোলী ৭৭৫ ৪ ধোরো/৬ 

ধোরো

খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপ.ও.আর 

নং- ০১, 

১৯৯০-৯১
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৬ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো িোপুয়ো ইসলোম খময়ো, খপিো- মৃি আরকোন

আলী, সোং- সনোনোেখড়, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

৬৩.০ কোলোরমোরে

ড়ো

৫০০১ ৪ ধোরো/৬ 

ধোরো

খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপ.ও.আর 

নং- ০২, 

১৯৯০-৯১

৩৭ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো িোপুয়ো ১। ম হোম্মদ হ সলন, খপিো- হোজী

েোললহ আহমদ, ২। সোমেুল আলম,

খপিো- ছেয়দ আহমদ, ৩। েফখকুল

ইসলোম, খপিো- ছেয়দ আকবর,

সব বসোং- ধলঘোটো, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

২৫.০ কোলীগঞ্জ ১০০১ ৪ ধোরো/৬ 

ধোরো

খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপ.ও.আর 

নং- ০৩, 

১৯৯০-৯১

৩৮ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো িোপুয়ো ১। েদর আমখন, খপিো- মঈন

উখদ্দন, ২। আমজোি আলী, খপিো-

মৃি কোলদর আলী, সব বসোং- িোপুয়ো,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

২০.০ িোপুয়ো ৮০১ ৪ ধোরো/৬ 

ধোরো

খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপ.ও.আর 

নং- ০১, 

১৯৯২-৯৩

৩৯ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো িোপুয়ো ১। আক্িোর হোমখদ চলৌধুরী, খপিো-

আব্দুল মোবুদ সচৌধুরী, ২। ল কমোন,

খপিো- কখবর আহমদ, সব বসোং-

সকরনিলী, মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

১২০.০ অমোবশ্যোিোলী ৩৩১৬ ৪ ধোরো/৬ 

ধোরো

খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপ.ও.আর 

নং- ০১, 

১৯৯৯-২০০০

৪০ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো িোপুয়ো ১। েহখদুল্লোহ, খপিো- খসরোজুল হক

খসকদোর, সোং- সগোরকঘোটো,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর, ২। জখন্নোি

আলী, খপিো- আখজম উখদ্দন, ৩।

আনেোর, খপিো- নুর আহমদ,

সব বসোং- পোখনরেড়ো, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

১১৫.০ অমোবশ্যোিোলী ৩৩১৬ ৪ ধোরো/৬ 

ধোরো

খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপ.ও.আর 

নং- ০১, 

২০০১-০২

৪১ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো িোপুয়ো ১। ম ঃ হ সলন, খপিো- দখললুর

রহমোন, ২। নুরুন নবী, খপিো-

সমোজোলহর খময়ো, ৩। নুরুল কবখর,

খপিো- সমোজোলহর খময়ো, সব বসোং-

পোখনরেড়ো, মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

৪৫.০ অমোবশ্যোিোলী ৩৩১৬ ৪ ধোরো/৬ 

ধোরো

খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপ.ও.আর 

নং- ০২, 

২০০১-০২
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িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ
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কযাটাগরী

িনভূস র 
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গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪২ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো িোপুয়ো ১। উলো মখয়ো, খপিো- ইউসুফ আলী,

২। এনোমুল হক, খপিো- উলো খময়ো,

৩। রলজোউল করখম, খপিো- মৃি

আখজম আলী, সব বসোং- উত্তর

নলখবলো, মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

২০.০ উত্তর নলখবলো ৭০২ ৪ ধোরো/৬ 

ধোরো

খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপ.ও.আর 

নং- ০১, 

২০০৩-০৪

৪৩ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো হোজী কোলো খময়ো, খপিো- লোলেো

খময়ো, সোং- ঘটিভোঙ্গো, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

৭০.০ ঘটিভোঙ্গো ৪১২২, 

৪১২৩, 

৪১২৪, ৪১২৫

৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

৯/খজখজ/ 

২/ঘভো ০৪-০৫

৪৪ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো বোদেোহ খময়ো, খপিো- হোজী লোলেো

খময়ো, সোং- ঘটিভোঙ্গো, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

৬৫.০ ঘটিভোঙ্গো ৪১৫৭ ৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

৮/ঘভো  

৩১/খজখজ 

অব ২০০৩-

০৪

৪৫ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো সমোঃ ইসহোক, খপিো- হোজ্বী আবুল

িোলয়র, সোং- ফখকরোলঘোনো, বড়

মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

৬০.০ ঘটিভোঙ্গো ৪১৫৭ ৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১৭/খজখজ 

৪/ঘভো-০৪-০৫

৪৬ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো ১। বেখর আহমদ মলম্বোর, খপিো-

হোজী ওয়োলহদ আলী, ২। মোহমুদ,

খপিো- হোজী আবুল িোলয়র, সোং-

কুতুবলজোম, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

৫৫.০০ ঘটিভোঙ্গো ৪১৪০ ৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

২৭/খজখজ 

৬/ঘভো 

২০০৪-০৫

৪৭ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো বোদেোহ খময়ো সমম্বোর, খপিো-মৃি

কোলো খময়ো, ২। ম ঃ ম ঃ েফখ,

খপিো- হোজী আবুল িোলয়র, সোং-

ঘটিভোঙ্গো, মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

৩০.০ ঘটিভোঙ্গো ৪১৪১, ৪১৪২, 

৪১৪৩, 

৪১৪৪, ৪১৪৫

৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

২৮/খজখজ 

৭/ঘভো ২০০৪-

০৫

৪৮ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো বখের আহমদ সমম্বোর, খপিো- হোজী

ওয়োলহদ, সোং- কুতুবলজোম,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর

২৫.০ ঘটিভোঙ্গো ৪১৫৭ ৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

২২/খজখজ 

৫/ঘভো ২০০৪-

০৫
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৪৯ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো আবু বক্কর খেখদ্দক, খপিো- মৃি

হোলেম খসকদোর, সোং- সগোরকঘোটো,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

১২০.০ ঘটিভোঙ্গো ৪১৫৭, ১০৯৯ ৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

৩১/খজখজ 

৮/ঘভো 

২০০৩-০৪

৫০ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো সমৌঃ খরদুয়োন, খপিো- মৃি কখরম

দোদ, সোং- বটিলো, কতুবলজোম,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

১০০.০০ কুতুবলজোম ৫১৫৭, ৯৮৪, 

১০৯৯, ১১০০

৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

২২/খজখজ 

৪/ঘভো 

২০০৩-০৪

৫১ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো ১। আব্দুল গফুর, খপিো- খসকদোর

আলী, ২। মকেুদ মখয়ো, খপিো- মৃি

হোলেম খসকদোর, সোং- সগোরকঘোটো,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

৯০.০ কুতুবলজোম ৯৮৪, ৩৫১৭, 

৩৫২৪, 

৩৫২৫, 

৩৫২৬

৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

৪/খজখজ 

১/ঘভো ২০১৬-

১৭

৫২ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো আখমর সহোলেন, খপিো- মৃি

সমোস্তোক আহমদ. সোং- কুতুবলজোম,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

৪৫.০ কুতুবলজোম ৩৫১৭, 

৩৫২৪, 

৩৫২৫, 

৩৫২৬, ৩৫২৭

৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

২৯/খজখজ 

৯/ঘভো ২০০২-

০৩

৫৩ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো মকছুদ খময়ো, খপিো- মৃি হোলেম

খসকদোর, সোং- খসকদোর পোড়ো,

সগোরকঘোটো, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

৪০.০০ কুতুবলজোম ৩৫১৭, 

৩৫২৪, 

৩৫২৫, 

৩৫২৬, ৪১০, 

৩৫০২, 

৩৫০৩

৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

২৯/খজখজ 

৮/ঘভো 

২০০৪-০৫

৫৪ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো সমোহোম্মদ েোনো উল্লোহ, খপিো- হোজী

সমোস্তোক, সোং- নোয়োপোড়ো,

কুতুবলজোম, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

৪০.০০ কুতুবলজোম ৩৫১৭, 

৩৫২৪, 

৩৫২৫, 

৩৫২৬, 

৩০০৪, ৩০০৭

৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১/খজখজ 

১/ঘভো ২০০৪-

০৫
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫৫ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো সমোঃ খময়ো, খপিো- আবুল িোলয়র,

সোং- কুতুবলজোম, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

৭৯.০২ কুতুবলজোম ৬০৪৪  হইলি 

৬০৫০, 

৬০৭৮, 

৬০৯৭, 

৬০৯৮, ৬০৯৯

৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

৩০/খজখজ 

৯/ঘভো ২০০৪-

০৫

৫৬ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো জোফর আলম, খপিো- মৃি হোজী

সমোঃ আলী, সোং-কুতুবলজোম,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

৬৫.০০ কুতুবলজোম ৬০৪৪ হইলি 

৬০৫০, 

৬০৯৭, 

৬০৯৮, ৬০৯৯

৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

৩৮/খজখজ 

১৪/ঘভো 

২০০৪-০৫

৫৭ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো মকছুদ খময়ো, খপিো- মৃি হোলেম

খসকদোর, সোং- খসকদোর পোড়ো,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

৬০.০০ কুতুবলজোম ৬০৪৪ হইলি 

৬০৫০, 

৬০৭৮ হইলি 

৬০৮৪, 

৬০৮৮, 

৬০৯৭ হইলি 

৬১০১   পর্ বন্ত

৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১২/খজখজ 

৬/ঘভো 

২০০৫-০৬
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫৮ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো আব্দুল সমোনোফ সমম্বোর, খপিো- মৃি

আেরোফ আলী, সোং- সগোরোকঘোটো,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

৭০.০০ কুতুবলজোম ৬০৭৯, 

৬০৮১, 

৬০৮৪, 

৬০৮৬, 

৬০৮৮, 

৬১০০, ৬১০১

৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১৬/খজখজ 

৭/ঘভো ২০০৫-

০৬

৫৯ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো ছেয়দুল হক খসকদোর, খপিো- মৃি

হোজী রখহম দোদ খসকদোর, সোং-

সগোরকঘোটো মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

৮৬.০০ ঘটিভোঙ্গো ৩৩৮১ ৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১২/খজখজ 

৪/ঘভো 

২০০৬-০৭
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৬০ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো সমোঃ েখহদুল্লোহ সচয়োরম্যোন, খপিো-

মৃি হোজী আকিোর কোমোল, সোং-

বড় মলহেিোলী, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

৯০.০০ ঘটিভোঙ্গো ৩০০৭, 

৩০০৯, 

৩০১৬, 

৩০১৮, 

৩০৩০, 

৩০৩৭, 

৩০৯৯, 

৩০৪২, 

৩০৪৪, 

৩০৪৭, 

৩০৪৮, 

৩০৪৯, 

৩০৫৭, 

৩০৫৯ হইলি 

৩০৬৩, 

৩০৬৬, 

৩২৬১, 

৩২৬৭, 

৩২৭২, ৩৩৯২

৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১৬/খজখজ 

৩/ঘভো 

২০০৪-০৫

৬১ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো আলনোয়োরো পোেো সচৌধুরী, খপিো-

েহর আলী, সোং- ফখকরোলঘোনো, বড়

মলহেিোলী, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

৪৫.০০ ঘটিভোঙ্গো ৩০৪৫, 

৩০৫০, 

৩০৬৫, 

৩০৬৭ হইলি 

৩৩৭৮, 

৩০৭৩, 

৩২৬৪

৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১৮/খজখজ 

৮/ঘভো 

২০০৪-০৫
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৬২ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো ১। আব্দুল েুক্কুর, খপিো- মৃি

সগোলোম কুদ্দুস, ২। হোজী কবখর

আহমদ, খপিো- মৃি নজর আলী,

৩। হোজী ফজল আহমদ, খপিো-

হোজী সপঠোন আলী, ৪। আক্িোর

কোমোল সচৌধুরী, খপিো- মৃি নুর

আহমদ, ৫। আলমগীর ম ঃ

মহফুজ উল্লোহ ফখরদ এম.খপ, খপিো-

 মৃি হোজী আকিোর কোমোল,

সব বসোং- ফখকরোকোটো, বড়

মলহেিোলী, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

৯০.০ ঘটিভোঙ্গো ২০০১ হইলি 

২০০৫, ২০০৭

৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১/খজখজ 

১/ঘভো ২০০৪-

০৫

৬৩ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো সমোঃ েরীফ বোদেোহ (বিবমোন

উপলজলো সচয়োরম্যোন), খপিো- মৃি

সসকোন্দর আলী, সোং- বড়

মলহেিোলী, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

১১০.০ ঘটিভোঙ্গো ১০৭৩, ১০৭৪ ৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১৭, 

২০/খজখজ 

২০০৫-০৬    

   ২১/খজখজ 

২০০৬-০৭

৬৪ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো মখজবুর রহমোন, খপিো- হোজী আরব

আলী, সোং- ঘটিভোঙ্গো, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

৭৫.০০ ঘটিভোঙ্গো ১০৭৩, ১০৭৪ ৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

৬/খজখজ 

২/ঘভো 

২০০৬-০৭

৬৫ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো আব্দুল মোললক, খপিো- আনসোর

আলী, সোং- ঘটিভোঙ্গো, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

৩০.০০ ঘটিভোঙ্গো ৩৩৮১ ৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

খপ.ও.আর 

০৪/খজখজ 

২/ঘভো ১৯৯৫-

৯৬

৬৬ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো সমোঃ হোখবব উল্লোহ, খপিো- মৃি

খসরোজুল হক সচয়োরম্যোন, সোং- বড়

মলহেিোলী, কক্সবোজোর

৮৫.০০ ঘটিভোঙ্গো ৩৩৮১, ৩০০১ ৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

৫/খজখজ 

১/ঘভো 

২০০৬-০৭
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৬৭ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো ঘটিভোঙ্গো ১। সোজলদুল করখম, খপিো- হোজী

সমোস্তোক, ২। আজখজুল করখম জয়,

খপিো- হোজী সমোস্তোক, ৩। েহখদ

উল্লোহ, খপিো- মৃি সহোেন, ৪।

রোহোমি উল্লোহ, খপিো- মৃি সহোেন,

৫। ম ঃ উল্লোহ, খপিো- মৃি সহোেন,

৬। এরেোদুল্লোহ মুন্নো, খপিো- মৃি

সহোেন, ৭। আনেোর উল্লোহ, খপিো-

মৃি সহোেন, সব বসোং- জোখগরোলঘোনো,

বড় মলহেিোলী, ৯। নবীর হ েন,

খপিো- মৃি সমোঃ বকসু, সোং-

মধূয়োরলিইল, বড় মলহেিোলী, ১০।

েখহদুল্লোহ, খপিো- মইন্যো , সোং-

বড় মলহেিোলী, থোনো- মলহেিোলী,

সজলো- কক্সবোজোর।

২০.০০ ঘটিভোঙ্গো ৩৩৮১ 

দোলগর চর 

ভরোট সংলগ্ন 

জখম

৬ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

৩৮/খজখজ 

৯/ঘভো 

২০০৩-০৪

৬৮ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো সদর ১। সখরোজুল হক, ২। েৈয়দুল হক,

৩। আবদুল হক, ৪। এনোমুল হক,

সব বখপিো- হোজী রখহম দোদ

খসকদোর, সব বসোং- সগোরকঘোটো,

খসকদোরপোড়ো, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

১৪.০০ সগোরকঘোটো ৩৩৪৬, ১১০৫ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

২৪/খজখজ 

অব ২০১১-১২

৬৯ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো সদর ১। মোহমুদুল হক, ২। ক্বোরী রহখম

উখদ্দন, ৩। ম স্িোক আহমদ, ৪।

হোলফজ মমিোজ, ৫। আইয়ুব িোাঁ,

সব বখপিো- হোজী আবদুস শুক্কুর

খসকদোর, সব বসোং- সগোরকঘোটো,

খসকদোরপোড়ো, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

১০.০০ সগোরকঘোটো ৩৩৪৬, 

৩৩৪৫

৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

০২/সদর 

০৩/খজখজ 

অব ২০১৭-১৮
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭০ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো সদর ১। মকেুদ মখয়ো, ২। আবু বক্কর, ৩।

আিো উল্লোহ সবোিোরী, সব বখপিো-

হোলেম খসকদোর, সব বসোং-

সগোরকঘোটো, খসকদোরপোড়ো,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

২২.০০ সগোরকঘোটো ৩৩৪৫ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

০৩/সদর 

০৩/খজখজ 

অব ২০১৪-১৫

৭১ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো সদর ১। ফখর জ িোন, খপিো- খমর

আহমদ িখলফো, ২। আবু বক্কর,

খপিো- হোজী হোলেম খসকদোর, ৩।

রখেদ আহম, খপিো- নুর আহমদ,

৪। ম স্িোক আহমদ, খপিো- গুন

খময়ো, ৫। হোফলজ রহখম বকস,

খপিো- গুরো খময়ো, ৬। আঃ েোি্িোর,

খপিো- ঈমোম েরীফ, ৭। নুরুল

আখমন,গং সব বসোং- সগোরকঘোটো,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

২৪.০০ সগোরকঘোটো ৩৩৪৫ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

০৭/সদর 

০৭/খজখজ 

অব ২০১৫-১৬

৭২ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো সদর ১। ম স্িোক মখয়ো, খপিো- গুন খময়ো,

২। রহখম বোদেো, খপিো- ঈমোম

েরীফ, ৩। রেখদ আহমদ, খপিো-

নুর আহমদ, ৪। মুন্সী নুর ইসলোম,

খপিো- কোলো খময়ো, ৫। মোহমুদুল

হক, খপিো- সমোজোলহর খময়ো,

সব বসোং- সগোরকঘোটো, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

১৮.০০ সগোরকঘোটো ৭৪, ৭৫ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

৫/সদর 

১৫/খজখজ 

অব ২০১৬-১৭

৭৩ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো সদর ১। মোহমুদুল হক, খপিো- সমোজোলহর

খময়ো, ২। েোলল আহমদ, খপিো-

গোজী খময়ো, ৩। রেখদ আহমদ,

খপিো- আবদুল মখজদ, ৪। স নো

খময়ো, খপিো- ঈমোন েরীফ গং

সব বসোং- সগোরকঘোটো, মলহেিোলী,

কক্সবোজোর।

১৯.০০ সগোরকঘোটো ৬৬, ৭৫ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

৬/সদর 

১৬/খজখজ 

অব ২০১৬-১৭
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আর.এি দাগ আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭৪ কক্সবোজোর মলহেিোলী সগোরকঘোটো সদর ১। েফখউল আলম, ২। মোহোবুবুল

আলম, সব বখপিো- হোজী নুর

আহমদ, সব বসোং- সগোরকঘোটো,

মলহেিোলী, কক্সবোজোর।

৮.০ সগোরকঘোটো ৭২৬ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

৭/সদর 

১৭/খজখজ অব 

২০১৬-১৭

৭৫ কক্সবোজোর কক্সবোজোর সগোরকঘোটো সপোকিোলী ১। ম লভী কোদলর, খপিো- মৃি

কখরম উদ্দীন, ২। সুলিোন আহমদ,

খপিো- হোজী ফজল কখরম, ৩।

আবুল কোলেম, খপিো- কোমহু, ৪।

কখবর, খপিো- মৃি মকললচুর

রহমোন, ৫। েৈয়দ নখেো, খপিো-

আখমর হোমজো, সোং- সপোকিোলী,

কক্সবোজোর সদর, কক্সবোজোর।

১০.০০ সপোকিোলী ১৫১০ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১। পখ.ও.আর 

নং- 

১১/সপোক 

অব/২/খজখজ 

১৯৮৬-৮৭,  

২। পখ.ও.আর 

নং- ৩/সপোক 

অব/৩/খজখজ 

১৯৮৮-৮৯,  

৩। 

খপ.ও.আর 

নং- 

১৫/সপোক 

অব/৭/খজখজ 

১৯৮৯-৯০
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭৬ কক্সবোজোর কক্সবোজোর সগোরকঘোটো সপোকিোলী ১। ফরখদুল আলম, খপিো- আখমর

সমোহোম্মদ, ২। জোলোল আহম্মদ,

খপিো- সমৌ- আখমর সমোহোম্মদ, ৩।

ইসমোইল, খপিো- মৃি সমোবোরক

আলী, ৪। জহখরুল হক, খপিো-

ইসমোইল, ৫। ফ রকোন আহমদ,

খপিো- আখমর হোমজো, ৬। েখদ্দখক

আহমদ, খপিো- হোজ্বী ওসমোন, ৭।

বোবুল, খপিো- খেখদ্দক আহমদ,

সব বসোং- সপোকিোলী, কক্সবোজোর

সদর, কক্সবোজোর, ৮। কবখর

আহমদ, খপিো- ইয়োকুব আলী, ৯।

ফখরদুল আলম, খপিো- হোজ্বী

ওবোইদুল হক, ১০। ইলখয়োে, খপিো-

মুি সহোলেন আলী, ১১। মনখর

আহমদ, খপিো- ইয়োকুব আলী, ১২।

সপচো আলী, খপিো- সমোহোম্মদ আলী,

১৩। নুর আজখম, খপিো- নুর

আহমদ, ১৪। আব্দুল আজখম, খপিো-

 েখহদুর রহমোন, ১৫। আব্দুল

রখেদ, খপিো- আব্দুল কোলদর,

সব বসোং- সচৌফলদন্ডী, কক্সবোজোর

সদর কক্সবোজোর, ১৬। জোলোল

আহমদ, খপিো- আখমর সমোহোম্মদ,

১৭। আমখর চখস্িী, খপিো- ওবোইদুল

হক, সব বসোং- সপোকিোলী,

কক্সবোজোর সদর, কক্সবোজোর, ১৮।

ইখরয়োে, খপিো- সহোলেন আলী, ১৯।

কোলো বদো, খপিো- আব্দুল আখজজ,

২০। ম সললম আলী, খপিো- ছেয়দ

আলী, ২১। ওমর আলী, সমোঃ

বকশু, ২২। আলী আহমদ, খপিো- 

২৮.০ সপোকিোলী ১৫১৫ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১। পখ.ও.আর 

নং- 

১৪/সপোক 

অব/৩/খজখজ 

১৯৮৬-৮৭,  

২। পখ.ও.আর 

নং- ৫/সপোক 

অব/৪/খজখজ 

১৯৮৬-৮৭,  

৩। 

খপ.ও.আর 

নং- ৮/সপোক 

অব/৮/খজখজ 

১৯৮৭-৮৮,  

৪। পখ.ও.আর 

নং- ৫/সপোক 

অব/৮/খজখজ 

১৯৮৮-৮৯
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭৭ কক্সবোজোর কক্সবোজোর সগোরকঘোটো সপোকিোলী ১। আমোনুল হক, খপিো- মুি হোজ্বী

গখরব উল্লোহ, ২। ম ঃসুহলল, খপিো-

আমোনুল হক, ৩। জোহোঙ্গীর আলম,

সপিো- নুরুল হুদো, ৪। মখজোনুর

রহমোন, খপিো- েখফউল হক, ৫।

সমোঃ আলম, সপিো- ছিয়ব সগোলোম,

৬। নলেোর আহমদ, খপিো- েোললহ

আহমদ, ৭। েফখউল হক, খপিো-

আব্দুল জখলল, সব বসোং-সপোকিোলী,

কক্সবোজোর সদর, কক্সবোজোর।

৬.২৫ সপোকিোলী ৫ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১। পখ.ও.আর 

নং- ১/সপোক 

অব ২০০০-

২০০১,  ২। 

কক্সবোজোর 

থোনোর িোয়রী 

নং- ১২৪৫, 

িোখরি- 

৩০/১২/২০০০

,  ৩। 

খপ.ও.আর 

নং- ১/সপোক 

অব ১৯৯৯-

২০০০
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭৮ কক্সবোজোর কক্সবোজোর সগোরকঘোটো সপোকিোলী ১। ম ঃ নোেখর, খপিো- সমোহোম্মদ

ইসহোক, ২। ন বলল, খপিো- জখহর

আহমদ, ৩। মুফখজ উদ্দীন, খপিো-

মৃি সসখলম উল্লোহ, সব বসোং-

খুরুেকুল, কক্সবোজোর সদর,

কক্সবোজোর, ৪। মোহোমুদুল হক,

খপিো- মুখফজ আলম, সোং-

িোউিলো, কক্সবোজোর সদর,

কক্সবোজোর, ৫। বোহোর উল্লোহ, খপিো-

 সমোঃ আলী, সোং- কক্সবোজোর

সপৌরসভো, কক্সবোজোর, ৬।

িোফোজ্জ্ল সহোলেন, খপিো- আব্দুল

মোললক, সোং- কলোিলী,

কক্সবোজোর সদর, কক্সবোজোর, ৭।

ওসমোন সরওয়োর, খপিো- েফর

মুল্লুক, ৮। মনজুর আলম, খপিো-

সমোঃ ইসলোম, সব বসোং- িোউিলো,

কক্সবোজোর সদর, কক্সবোজোর, ৯।

সমোঃ রোলসল, খপিো- মৃি জখহর

আহমদ, ১০। দখদোরুল করখম,

খপিো- আেমি আলী, ১১। এ। কল।

এম সরোলেদ, খপিো- আবুল কোলেম,

সব বসোং- খুরুেকুল, কক্সবোজোর

সদর, কক্সবোজোর।

৫৫.০ সপোকিোলী ৫ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১। পখ.ও.আর 

নং- ১/সপোক 

অব/২৩/খজখজ

 ২০০৩-০৪,  

২। পখ.ও.আর 

নং- ২/সপোক 

অব/২৪/খজখজ

 ২০০৩-০৪,  

৩। 

খপ.ও.আর 

নং- ১/সপোক 

অব/১৫/খজখজ

 ২০০৪-০৫
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭৯ কক্সবোজোর কক্সবোজোর সগোরকঘোটো সপোকিোলী ১। আমোনুল হক ভূইয়ো, খপিো-

গখরব উল্লোহ, ২। ম হোম্মদ সুহলল,

খপিো- আমোনুল হক ভূ াঁইয়ো, ৩।

সরওয়োর কোমোল, খপিো- আমোনুল

হক ভূইয়ো, ৪। ি রেলদ আলম,

খপিো- আমোনুল হক ভুইয়ো, ৫।

হোরুণ, খপিো- আমোনুল হক ভুইয়ো,

৬। জোহোঙ্গীর, খপিো- আমোনুল হক

ভুইয়ো, ৭। িোইর উল্লোহ, খপিো-

সমোক্তোর আহমদ, সব বসোং-

খুরুেকুল, কক্সবোজোর, ৮।

সমোজোলহর আহমদ, খপিো-

আজলি, সব বসোং- নোইিযংখদয়ো,

কক্সবোজোর, ৯। রহখম উল্লোহ, খপিো-

আব্দুল লখিফ, ১০। রফখক আহমদ,

খপিো- ওবোইদুল হক, গং সব বসোং-

সপোকিোলী, কক্সবোজোর।

৩০.০ সপোকিোলী ৫ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১। পখ.ও.আর 

নং- ৪/সপোক 

অব/৩৭/খজখজ

 ২০০৩-০৪,  

২। পখ.ও.আর 

নং- ৬/সপোক 

অব/২১/খজখজ

 ২০০৪-০৫,  

৩। 

খপ.ও.আর 

নং- ১/সপোক 

অব/১৫/খজখজ

 ২০০৫-০৬
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮০ কক্সবোজোর কক্সবোজোর সগোরকঘোটো সপোকিোলী ১। ম হোম্মদ আজখম, খপিো-

আলকোজ খময়ো, ২। নুরুল আজখম,

খপিো- আবু বকর, ৩। জোকলর

আহমদ, খপিো- ওখল উল্লোহ, ৪।

সমোস্তোক আহমদ, খপিো- জোফর

আলম, ৫। নুরুল হক, খপিো-

আজগর আলী, ৬। আবুল কোেলম,

খপিো- আজোলহর খময়ো, সব বসোং-

সগোমোিলী, কক্সবোজোর্, ৭। আব্দুল

মোললক, খপিো- আলী সহোলেন, ৮।

আবুল কোলেম, খপিো- মৃি ঠোন্ডো

খময়ো, ৯। কোমোল, খপিো- বোদেোহ

খময়ো, ১০। মীর ম েোরফ, খপিো-

ছিয়ব সগোলোম, ১১। আবুল ফয়লজ,

খপিো- আবুল আলয়জ, ১২।

সমোহোম্মদ আলী, খপিো- ইসলোম,

সব বসোং- সগোমোিলী, কক্সবোজোর।

২০.০০ সপোকিোলী ২০০৯ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১। পখ.ও.আর 

নং- ১/সপোক 

অব ২০০৬-

০৭,  ২। 

খপ.ও.আর 

নং- ১/সপোক 

অব/১২/খজখজ

 ২০০৭-০৮,  

৩। 

খপ.ও.আর 

নং- ৬/সপোক 

অব ২০১০-১১
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮১ কক্সবোজোর কক্সবোজোর সগোরকঘোটো সপোকিোলী ১। ম হোঃ হোরুণ, খপিো- জোফর

আলম, ২। হোন্নোন, খপিো- আবু

বকর, ৩। আব্দুল মোললক, খপিো-

মৃি আলী সহোলেন, ৪। মীর কোমোল,

খপিো- সমোঃ কোলু, ৫। আবুল

কোলসম, খপিো- মৃি ঠোন্ডো খময়ো, ৬।

সমোঃইখলয়োে, খপিো- ওলো খময়ো, ৭।

নুরুল  আবেোর, খপিো- ছেয়দ

নুর,গং সব বসোং- সগোমোিলী,

কক্সবোজোর।,

২০.০০ সপোকিোলী ২০০৯ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১। পখ.ও.আর 

নং- ৩/সপোক 

অব/১৭/খজখজ

 ২০০৬-০৭,  

২। পখ.ও.আর 

নং- ৪/সপোক 

অব/১৮/খজখজ

 ২০০৬-০৭,  

৩। 

খপ.ও.আর 

নং- ৪/সপোক 

অব ২০০৯-১০
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮২ কক্সবোজোর কক্সবোজোর সগোরকঘোটো সপোকিোলী ১। সোইফু উদ্দীন, খপিো- খফলরোজ

আহম্মদ, ২। প্রকোে বুটু, খপিো-

খসরোজ খময়ো, ৩। প্রকোে মখটু মখয়ো,

খপিো- দখলল সওদোগর, ৪। আব্দু

সোলোম, খপিো- সমোস্তোক আহম্মদ,

৫। লখয়োকি আলী, খপিো- ঠোন্ডো

খময়ো, গং সব বসোং- সগোমোিলী,

কক্সবোজোর।

২০.০০ সপোকিোলী ২০০৯ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১। পখ.ও.আর 

নং- ৫/সপোক 

অব ২০০৬-

০৭,  ২। 

খপ.ও.আর 

নং- ১/সপোক 

অব ২০০৭-

০৮,  ৩। 

খপ.ও.আর 

নং- ১/সপোক 

অব ২০০৯-১০
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮৩ কক্সবোজোর কক্সবোজোর সগোরকঘোটো সপোকিোলী ১। ম ঃ িোললক নলওয়োজ, খপিো-

বখদরুদজ্জ্ো, ২। ম ঃ হোনখফ, খপিো-

নুরুল হক, ৩। নজখর আহমদ, খপিো-

 আব্দুল কোলদর, ৪। আলিোফ

মোখি, খপিো- আনচোর আলী, ৫,

আখমর সহোলেন, খপিো- জোলোল, ৬।

জখহরুল ইসলোম, খপিো- েোহোদোি,

৭। ম হোম্মদ জহখর, খপিো- মৃি

সহোলেন, সব বসোং- নুখনয়োরেড়ো,

কক্সবোজোর।,

৪.০০ সপোকিোলী ১৮ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১। পখ.ও.আর 

নং- ২/সপোক 

অব/১৫/খজখজ

 ২০০৭-০৮,  

২। পখ.ও.আর 

নং- ৫/সপোক 

অব/২/খজখজ 

২০০৮-০৯,  

৩। 

খপ.ও.আর 

নং- ৬/সপোক 

অব/১২/খজখজ

 ২০১২-১৩
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮৪ কক্সবোজোর কক্সবোজোর সগোরকঘোটো সপোকিোলী ১। সোইফু উদ্দীন, খপিো- খফলরোজ

আহম্মদ, ২। প্রকোে বুট্টু, খপিো-

খসরোজ খময়ো, ৩। প্রকোে মখটু মখয়ো,

খপিো- দখলল সওদোগর, ৩। প্রকোে

খমটু খময়ো, খপিো- দখলল সওদোগর,

৪। লখয়োকি আলী, খপিো- ঠোন্ডো

খময়ো, সব বসোং-সগোমোিলী,

কক্সবোজোর।

১০.০০ সপোকিোলী ২০০৯ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১। পখ.ও.আর 

নং- ১/সপোক 

অব/১/খজখজ 

২০০৮-০৯,  

২। পখ.ও.আর 

নং- ২/সপোক 

অব ২০০৯-

১০,  ৩। 

খপ.ও.আর 

নং- ৩/সপোক 

অব ২০১২-১৩
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৮৫ কক্সবোজোর কক্সবোজোর সগোরকঘোটো সপোকিোলী ১। আলীম উদ্দীন, খপিো- সগোলোম

নবী, ২। েরীফ উদ্দীন, খপিো-

সগোলোম নবী, ৩। এহেোন, খপিো-

সগোলোম নবী, ৪। েৈয়দ ওমর, খপিো-

 আলী আহমদ, ৫। জখয়োউল হক,

খপিো- মখনর আহমদ, ৬। নুরুল

আবেোর, খপিো- মখনর আহমদ, ৭।

জোফর আলম, খপিো- ইয়োকুব

আলী, ৮। ব রহোন উদ্দীন, খপিো-

আবেোর উদ্দীন, ৯। ম ক্িোর

কোমোল, খপিো- অখজ উল্লোহ, ১০।

েখহদ উল্লোহ, খপিো- নুরুল আলম,

১১। ললদু মখয়ো, খপিো- আখজজ,

১২। আলী আহমদ, খপিো- সেয়দ,

১৩। আব্দুল আলীম, খপিো- আবুল

কোয়ুম, ১৪। নুরুল হক, খপিো-

হোলেম আলী, ১৫। ম স্িোক, খপিো-

আবুল মোস্টোর, ১৬। আমখর

সহোেোইন, খপিো- েোহ আলম, ১৭।

েোহোব উদ্দীন, খপিো- আখমর

সহোেন, ১৮। জুয়লল, খপিো- অখেনী

সদয় গং, সব বসোং- সগোমোিলী,

কক্সবোজোর।

১৮.০০ সপোকিোলী ২০০৯ ৬ ধোরো খচংখড়লঘর ও 

লবণ মহল

১। পখ.ও.আর 

নং- ২/সপোক 

অব/১/খজখজ 

২০০৮-০৯,  

২। পখ.ও.আর 

নং- ৬/সপোক 

অব ২০০৯-

১০,  ৩। 

খপ.ও.আর 

নং- ৩/সপোক 

অব/১৩/খজখজ

 ২০১১-১২

সমোট : ৪১১৬.০০

সমৌজো
খস.এস  

দোগ

খস.এস 

িখিয়োন
আর.এস দোগ

আর.এস 

িখিয়োন
খব.এস দোগ খব.এস িখিয়োন

চট্টগ্রার্  তক্ষণ বন্ তবভাগ

জবরদিলকৃি 

রখিি বনভূখম 

(একর)

জবরদিলকৃি রখিি বনভূখমর িফখসল

মন্তব্য

জবরদিলকৃ

ি অন্যোন্য 

বনভূখমর 

কযোটোগখর 

(৬ 

বনভূখমর 

জবরদিললর 

খববরণ 

(সব বলেষ/ 

সলরজখমন 

গৃহীি ব্যবস্থো 

(মোমলো/সজলো 

প্রেোসলন 

উলেদ প্রস্তোব 

ইিযোখদ আলে 

ক্রঃ নং সজলো উপলজলো সরঞ্জ খবট জবরদিলকোরীর নোম ও ঠিকোনো
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

১

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো েনলিোলো জোলম মসখজদ
১.৫৫ বোরবোখকয়ো ৪৩৫৭

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

২

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো েনলিোলো মকিব
১.৪৬ বোরবোখকয়ো ৪৩৫৭

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৩

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো ভোরুয়োিোলী নুরোনী মোদ্রোসো
১.৬৬ বোরবোখকয়ো ৪৩৫৭

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৪

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো  আলবখদয়ো সঘোনো জোলম মসখজদ
০.২ বোরবোখকয়ো ৪৩৫৭

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৫

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো সসনোইেখড় লোইলনর খজর জোলম 

মসখজদ
১.৯৭ বোরবোখকয়ো ৪৩৫৭

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৬

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো হোড়খকলোর ধোরো জোলম মসখজদ
১.৪৬ বোরবোখকয়ো ৪৩৫৭

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৭

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো আবদুল্লোহ পোড়ো জোলম মসখজদ
১.৬৩ বোরবোখকয়ো ৪৩৫৭

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৮

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো রখমজ পোড়ো জোলম মসখজদ
০.১ বোরবোখকয়ো ৪৩৫৭

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৯

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো েীলিোলী মোলিরলঘোনো জোলম 

মসখজদ
১. েীলিোলী ১৭৭৩

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

১০

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো সমৌলখভপোড়ো জোলম মসখজদ
১. সসোনোইেখড় ৪৩৫৭

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

১১

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো

সবুজপোড়ো জোলম মসখজদ
১.০০

েীলিোলী ১৭৭৩ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

১২

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো
পখিম ধখনয়োকোটো জোলম মসখজদ ১.৫৬

সসোনোইেখড় ৪৩৫৭ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

১৩

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো

েীলিোখল িলু বুখনয়ো জোলম মসখজদ
১.৪৫

েীলিোলী
১৭৭৩

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

১৪

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো

সমোহোমম্মোখদয়ো মোহবুখবয়ো মোদ্রোসো
১.৭

সসোনোইেখড় ৪৩৫৭ রসিি

 াদ্রািা সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

১৫

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো

েীলিোলী িলু বুখনয়ো নুরোনী মোদ্রোসো
১.৯৯

েীলিোলী
১৭৭৩

রসিি

 াদ্রািা সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

১৬

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো সসোনোইেখড় মনজুখরয়ো নুরোনী 

এখিমিোনো মোদ্রোসো ১.৬৬ সসোনোইেখড় ৪৩৫৭ রসিি

 াদ্রািা সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

১৭

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো

সোলপরপোড়ো জোলম মসখজদ ১.৩৭ েীলিোলী ১৭৭৩ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৮

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো

পূব ব আধোরী জোলম মসখজদ ১.৩৬ েীলিোলী ১৭৭৩ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

১৯

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো

বোলুঘোটো জোলম মসখজদ ১.৩২ েীলিোলী ১৭৭৩ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

২০

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো বোরবোখকয়ো

ভোরুয়োিোলী জোলম মসখজদ ০.৯৮ েীলিোলী ১৭৭৩ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

২১

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং

দরগোমুড়ো জোলম মসখজদ ১. ছটটং

৭৪১৬

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

২২

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং
মধুিোলী জোলম মসখজদ

৩.২৫ খরজোভ ব হোরবোং

৫৫

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

২৩

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং

দরগোমুড়ো সফোরকোখনয়ো মোদ্রোসো ২.৩২ ছটটং

৭৪১৬

রসিি

 াদ্রািা সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

২৪

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং

মধুিোলী সফোরকোখনয়ো মোদ্রোসো
৫.০০

খরজোভ ব হোরবোং

৫৫

রসিি

 াদ্রািা সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

২৫

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং

সচোখকদোরপোড়ো জোলম মসখজদ
১.৮৮

ছটটং

৭৪১৬

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

২৬

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং

েনলিোলোর জুম জোলম মসখজদ ২.৪৫ খরজোভ ব হোরবোং

৫৫

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

২৭

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং

জোলোলীলমোরো জোলম মসখজদ ২.৩৬ ছটটং

৭৪১৬

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

২৮

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং সমৌলখভ হোসোলনর জুম জোলম 

মসখজদ
২.৩৬

খরজোভ ব হোরবোং

৫৫

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

২৯

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং

জোলোলী মুরো নুরোনী মোদ্রোসো ২০.০০ ছটটং

৭৪১৬

রসিি

 াদ্রািা সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৩০

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং

সচমটো মুরো জোলম মসখজদ ২.৩৬ খরজোভ ব হোরবোং

৫৫

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৩১

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং

বন কোনন জোলম মসখজদ ০.৯৮ ছটটং

৭৪১৬

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৩২

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং

পরোখজয়ো জোলম মসখজদ ১.২০ ছটটং

৭৪১৬

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৩৩

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং বন কোনন এেোতুল উলুম দোখিল 

মোদ্রোসো
০.৯৫

ছটটং

৭৪১৬

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৩৪

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং সমৌলখভ হোসোলনর জুম জোলম 

মসখজদ
১.৭৮ ছটটং

৭৪১৬

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩৫

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং বন কোনন বোজোর/সস্টেন

৬.
ছটটং

৭৪১৬

রসিি বোজোর

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৩৬

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং িখলফোমুরো জোলম মসখজদ

০.৯৫ বটিলী

৭৪১৬

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৩৭

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং খুনোখভটো জোলম মসখজদ

১. বটিলী

৭৪১৬

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৩৮
কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং খুন্নোখভটো নুরোনী মোদ্রোসো

১. বটিলী

৭৪১৬

রসিি

 াদ্রািা সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৩৯

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো ছটটং আখলম খময়োর খিখর সফোরকোখনয়ো 

মোদ্রোসো ২.০ বটিলী

৭৪১৬

রসিি

 াদ্রািা সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৪০

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো সমোহসখনয়োকোটো দখিণপোড়ো জোলম 

মসখজদ ২.১ পোহোড়চোন্দো

ব-১০১৯

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৪১

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো সমোহসখনয়োকোটো পখিমপোড়ো জোলম 

মসখজদ ৩.৩৬ পোহোড়চোন্দো

ব-১০২২

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৪২

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো সমোহসখনয়োকোটো সস্টেন পোলঞ্জগোনো 

জোলম মসখজদ ৫.৩০ পোহোড়চোন্দো

২৪৯১

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৪৩

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো

বদরআওখলয়ো জোলম মসখজদ ৬.৩০ পোহোড়চোন্দো

৭

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৪৪

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো হর্রি ওমরখবন িোত্বোব জোলম 

মসখজদ ৩. পোহোড়চোন্দো

ভ-১০২২

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৪৫

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো

পোহোড়চোন্দো উচ্চ মোধ্যখমক খবদ্যোলয় ১.৪৬ পোহোড়চোন্দো

৮০৫

রসিি খবদ্যোলয়

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৪৬

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো

সবুজপোড়ো জোলম মসখজদ ১.৬৩ পোহোড়চোন্দো

৮০৫

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৪৭

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো

েোহমখজখদয়ো জোলম মসখজদ ০.১৫ পোহোড়চোন্দো

৭৯

রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৪৮

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো

ভোইয়োকোটো জোলম মসখজদ ২.৩১ পোহোড়চোন্দো ১৯ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৪৯

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো

আখেয়োকোটো জোলম মসখজদ ১.৩৯ হোরবোং ১৯ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৫০

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো

চন্দ্রলঘোনো জোলম মসখজদ ১.৯৬ হোরবোং ২০ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৫১

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো

সব বজনীন সবৌদ্ধ খবহোর ১.৯৮ হোরবোং ২০ রসিি
খবহোর

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

Page 47



ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি দাগ আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান

জিরদখলকৃি 

অনযানয 

িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫২

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো দরগোপোড়ো সফোরকোখনয়ো মোদ্রোসো
১.৬৮

েীলিোলী

৬৫০৪

রসিি

 াদ্রািা সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৫৩

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো েোহমখজখদয়ো রখেখদয়ো 

সফোরকোখনয়ো মোদ্রোসো
১.৩০

েীলিোলী

৬৫০৪

রসিি

 াদ্রািা সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৫৪

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো রোজোরলেপো সফোরকোখনয়ো মোদ্রোসো

২.

েীলিোলী ৬৫০১

রসিি

 াদ্রািা সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৫৫

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো বোস্তব স্কুল খেশু খেিো সকন্দ্র

১.

েীলিোলী ৬৫০৩

রসিি স্কুল

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৫৬

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো আললোর ঘর খেশু খেিো সকন্দ্র

১.৩

েীলিোলী ৬৫০১

রসিি স্কুল

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৫৭

কক্সবোজোর সপকুয়ো বোরবোখকয়ো পোহোড়চোন্দো ব্রোক স্কুল

১.২

েীলিোলী ৬৫০১

রসিি স্কুল

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৫৮

কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি হোরবোং

মখন্দর মখল্লকপোড়ো ২.৩২ হোরবোং ৬৫৭৪ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৫৯

কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি হোরবোং

মসখজদ েোলবোগোন ০.৩২ হোরবোং ৬৪৭২ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৬০

কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি হোরবোং

নুনোেখব মসখজদ ১.২ হোরবোং ৬৯০৪৬ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৬১

কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি হোরবোং

নুনোেখব মসখজদ ১. হোরবোং ৬৯০৪৬ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৬২

কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি হোরবোং

নুনোেখব মসখজদ ১.২৩ হোরবোং ৬৯০৪৬ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৬৩

কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি হোরবোং

আশ্রম সকন্দ্র মসখজদ ১.২ হোরবোং ৮০৭৪ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৬৪

কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি হোরবোং

আশ্রম সকন্দ্র মসখজদ ২.১৫ হোরবোং ৮০৭৪ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৬৫

কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি হোরবোং

আশ্রম সকন্দ্র মসখজদ ২.৩ হোরবোং ৮০৭৪ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৬৬

কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি হোরবোং

কোট্রলীপোড়ো মসখজদ ২.৫ হোরবোং ৮০৭৪ রসিি

 িসজদ সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৬৭

কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি বরইিখল
পূব ব মোহমুদ নগর জোলম মসখজদ

২. বরইিখল ন৯৪৪ ১১৩৫ রসিি

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৬৮
কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি বরইিখল মোহমুদ নগর সরকোখর প্রোথখমক 

খবদ্যোলয় ২.৩ বরইিখল
৬১৭৪ ৯৪২৪

রসিি
খবদ্যোলয়

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৬৯

কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি বরইিখল

চোলন্দর বোলপর পোড়ো কবরস্থোন ০.৯৮ বরইিখল ৬২৪৬ ৯৩৪৪ রসিি
কবরস্থোন

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৭০
কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি বরইিখল

বোখনয়োেড়ো বোরোখজলমোটো কবরস্থোন ১.৩ বরইিখল ৬১১০ ৯৪৯৩ রসিি
মসখজদ

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৭১
কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি বরইিখল ভুখড়র খচকনলঘোনো বোয়তুল্লোহ জুম্মো 

মসখজদ ১.২৬ বরইিখল ৯৫২ ১১০৪০ রসিি
মসখজদ

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৭২
কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি বরইিখল মলহষিোলীপোড়ো জোলম মসখজদ ও 

কবরস্থোন ১.৭৫ বরইিখল ন৯৫৮ ১৩৭৮৫ রসিি
কবরস্থোন

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৭৩
কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি বরইিখল

রহমোখনয়োপোড়ো জোলম মসখজদ ১.৯৮ বরইিখল ৭৭৯৩ ১৩৭৮৪ রসিি মসখজদ

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৭৪
কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি হোরবোং দরগো পোড়ো জোলম মসখজদ ও 

কবরস্থোন
১.২৫ বরইিখল ৭৭৯২ ১৫০৭৬ রসিি কবরস্থোন

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৭৫

কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি হোরবোং নুর বোহোর, খপিো-েোমসুল হুদো, 

হোরবোং বৃন্দোবনিীল, চকখরয়ো, 

কক্সবোজোর

৭.৩৫

হোরবোং

২০৯,২০৭

৮০২,২০৯,২০৭,

/২০৬ রসিি

কৃসি ফা ড

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৭৬

কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি হোরবোং িরণো িোতুন , খপিো-আহোম্মদ 

সহোলসন, হোরবোং বৃন্দোবনিীল, 

চকখরয়ো, কক্সবোজোর

৮.

হোরবোং

২০৯,২০৭

৮০২,২০৯,২০৭,

/২০৭ রসিি

কৃসি ফা ড

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৭৭

কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি হোরবোং উলো খময়ো , খপিো- আলী আহোমদ, 

হোরবোং বৃন্দোবনিীল, চকখরয়ো, 

কক্সবোজোর

৬.

হোরবোং

২০৬,২০৯/২০৭ রসিি

কৃসি ফা ড

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

৭৮

কক্সবোজোর সপকুয়ো চুনখি হোরবোং আবেোর আহোমদ , খপিো- মৃি 

সফরলদৌস, হোরবোং বৃন্দোবনিীল, 

চকখরয়ো, কক্সবোজোর
৫.

হোরবোং

৫৪৭/৫২৫,৪৩১/

৪১৪
রসিি

কৃসি ফা ড

সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

 সমোট = ১৭৮. হোরবোং ৫৪৭/৫২৫,৪৩১/

৪১৫
রসিি

কৃসি ফা ড সনোটিে প্রদোন 

করো হলয়লে

ম ৌজা
সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান

জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা
জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃি 

অনযানয 

ভূস র 

কযাটাগরী (৬ 

 ারা/৪ ার/র

সিি/অসপি/

অসজি/িন 

বন্যপ্রান্ী বযবস্থাপন্া ও প্রকৃতি  ংরক্ষণ তবভাগ, চট্টগ্রার্

ক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট  ন্তিয

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ 

(িিডনশি/ 

িনরজস ন 

অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্রশািনন 

উনেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আনছ 

সক না)
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

1 কক্সিাজার মপকুয়া জলদী 

িণযপ্রাণী 

অভয়ারণয মরঞ্জ

পুইছসড় 

িনযপ্রাণী 

অভয়ারণয সিট

ঝু পাড়া জান   িসজদ

িাং: ঝু  পাড়া

ওয়ার্ড  নং: 01

02 নং সটটং ইউসনয়ন পসরিদ

0.30 িটিলী 1 Ñ Ñ 351/ক 

344

2058 2 রসিি   ীয় প্রসিষ্ঠান মজলা 

প্রশািনন 

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

2 কক্সিাজার মপকুয়া ঐ ঐ ম াহাম্মদীয়া িাসল ুল মকারআন 

হানফসজয়া  াদ্রািা

িাং: ঝু  পাড়া

ওয়ার্ড  নং: 01

02 নং সটটং ইউসনয়ন পসরিদ

0.15 িটিলী 2 Ñ Ñ 351/ক 

344

2058 2 রসিি সশিা প্রসিষ্ঠান ঐ

3 কক্সিাজার মপকুয়া জলদী 

িণযপ্রাণী 

অভয়ারণয মরঞ্জ

পুইছসড় 

িনযপ্রাণী 

অভয়ারণয সিট

ম াহাম্মদীয়া িাসল ুল মকারআন 

হানফসজয়া জান   িসজদ

িাং: ঝু  পাড়া

ওয়ার্ড  নং: 01

02 নং সটটং ইউসনয়ন পসরিদ

0.20 িটিলী 3 Ñ Ñ 351/ক 

344

2058 2 রসিি   ীয় প্রসিষ্ঠান ঐ

দর্াট ঃ 0.65

1 কক্সিাজার চ্কসরয়া চু্নসি 

িনযপ্রাণী 

অভয়ারণয মরঞ্জ

হারিাং সিট আিাি উসিন, সপিা ৃঃ সিরাজ 

উসিন, হারিাং, গয়াল ারা

0.40 হারিাং Ñ Ñ ক-8 15619 2 রসিি কৃসি জস মজলা 

প্রশািনন 

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ
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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  

(একর)

িংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অনযানয 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখনলর 

সিিরণ

গৃহীি িযিস্থা  ন্তিযক্রঃ নং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২ ঐ ঐ ঐ ঐ মদনলায়ার স য়া গং, সপিা ৃঃ 

িুলিান আহাম্মদ, হারিাং, 

গয়াল ারা

0.50 ঐ - - ক-8 15619 2 রসিি কৃসি জস ঐ

৩ ঐ ঐ ঐ ঐ নাহার এনরা, হারিাং, গয়াল ারা 0.25 ঐ - - ক-8 15619 2 রসিি কৃসি জস ঐ

হারিাং সিনটর ম াট 1.15

১ কক্সবোজোর চকখরয়ো e½eÜz †kL 

gywRe mvdvix 

cvK©

e½eÜz †kL 

gywRe mvdvix 

cvK©

gvBRcvov miKvix cÖv_wgK 

we`¨vjq

0.50 WzjvnvRviv ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ রসিি খবখডং মজলা 

প্রশািনন 

উনেদ প্রস্তাি 

মপ্ররণ করা 

হনয়নছ

২ ঐ ঐ ঐ ঐ WzjvnvRiv wWwMÖ K‡jR 3.50 ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ রসিি ঐ ঐ

ম াট 4.00

সমোটঃ 5.80
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