
ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

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

২ ম াোঃ শরফি আলী, স িং মৃি: ম াসিন আলী, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৭ ৬৬০৯ ৬৬০৯

৩

ম াোঃ  নিাজ স য়া, স িং মৃি ম াসিন আলী, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৭

৬৬০৯ ৬৬০৯

ম াোঃ ফসরদ স য়া, স িং  নিাজ স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৬ ৬৬০৯ ৬৬০৯

ম াোঃ আস র  া জা, স িং শরফি আলী, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৫ ৬৬০৯ ৬৬০৯

ম ািাোঃ  রসশদা মিগ , স িং শরফি আলী, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৫ ৬৬০৯ ৬৬০৯

৬ ম ািাৎ সজন্নসি মিগ , স িং শরফি আলী, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৫ ৬৬০৯ ৬৬০৯

৭  ম াোঃ শসফক, স িং  নিাজ স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৮ ৬৬০৯ ৬৬০৯

৭ ম াোঃ আলী আ াম্মদ, স িং মৃি ইজ্জি আলী, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৭ ৬৬০৯ ৬৬০৯

 ম া াম্মদ আলী, স িং মৃি ইজ্জি আলী, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৭ ৬৬০৯ ৬৬০৯

 ম াোঃ আইি আলী, স িং মৃি ইজ্জি আলী, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৭ ৬৬০৯ ৬৬০৯

আব্দুল আলী, স িং মদসলায়ার ম াসিন, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৬ ৬৬০৯ ৬৬০৯

৯ ম াোঃ মনায়াি স য়া, স িং মৃি আলী স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৫ ৬৬০৯ ৬৬০৯

১০  ম াোঃ জাসকর ম াসিন,স িং মনায়াি স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৭ ৬৬০৯ ৬৬০৯

১১  ম াোঃ  সনর ম াসিন, স িং মনায়াি স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৭ ৬৬০৯ ৬৬০৯

িাজুল ইিলা , স িং মৃি আলী স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৮ ৬৬০৯ ৬৬০৯

সলস  আক্তার, স িং িাজু স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৬ ৬৬০৯ ৬৬০৯

 ম াোঃ জসলল স য়া, মৃিোঃ  াসিি স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৭ ৬৬০৯ ৬৬০৯

১৩ ম াোঃ রসি ম াসিন, স িং জসলল, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৬ ৬৬০৯ ৬৬০৯

১৩ ম াোঃ কসির ম াসিন, স িং জসলল, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৫ ৬৬০৯ ৬৬০৯

১৪  াসফয়া মিগ , স িং মৃি আলী স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৭ ৬৬০৯ ৬৬০৯

 ম াোঃ কুদ্দুছ, স িং আবুল কালা , িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৬ ৬৬০৯ ৬৬০৯

কাজসল মিগ , স িং আবুল কাল া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৬ ৬৬০৯ ৬৬০৯

গ) ব্যসক্ত  াসলকানাধীন ঘর-িাসি, িিিসিটা

- -

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

১.

জা িাসি

৪০ - ৪০ -১

কুস ল্লা

ম াোঃ মখারসশদ আল , স িা- মৃি মগালাস র র  ান, গ্রা -

জা িাসি, আদশ শ িদর, কুস লস্না।

৪

৮

১১

১৫

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

 ম াোঃ িা ার, স িং অজ্ঞাি, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৭ ৬৬০৯ ৬৬০৯

১৬ ম াোঃ স জান,স িং আস র ম াসিন, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৫ ৬৬০৯ ৬৬০৯

১৭  ম াোঃ ইউনুছ, স িং আবুল কাসশ , িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৮ ৬৬০৯ ৬৬০৯

১৭  ম াোঃ এরশাদ, স িং মৃি আব্দুল  ন্নান, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৭ ৬৬০৯ ৬৬০৯

 ম াোঃ মদসলায়ার ম াসিন, স িং ফসরদ স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৬

৬৬০৯ ৬৬০৯

আসনায়ার ম াসিন,স িং ফসরদ স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৮ ৬৬০৯ ৬৬০৯

আোঃ িাসকর, স িং অজ্ঞাি, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৫ ৬৬০৯ ৬৬০৯

২০ ম াোঃ নুরম্ন স য়া, স িং মৃি আলী স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৬ ৬৬০৯ ৬৬০৯

২০  ম াোঃ রসফক স য়া, স িং দুদু স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৭ ৬৬০৯ ৬৬০৯

২১  ম াোঃ জসি , স িং রসফক স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৬ ৬৬০৯ ৬৬০৯

আব্দুর রাজ্জাক, স িং রসফক স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৬ ৬৬০৯ ৬৬০৯

 ম াোঃ ম ািত্মফা, স িং রসফক স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৬ ৬৬০৯ ৬৬০৯

জয়নাল স য়া, স িং ফসরদ স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৬ ৬৬০৯ ৬৬০৯

২৩  ম ািাৎ রানু, স িং ফসরদ স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৬ ৬৬০৯ ৬৬০৯

২৪  ম ািাোঃ মরাকিানা, স িং ফসরদ স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৬ ৬৬০৯ ৬৬০৯

২৪  ম ািাোঃ ম ানজু সিসি,স িং   িাজ স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৭ ৬৬০৯ ৬৬০৯

 ম াোঃ জয়নাল , স িং িসফক স য়া, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৮ ৬৬০৯ ৬৬০৯

 ম াোঃ  সনর ম াসিন, স িং মৃি আোঃ র  ান, িািং শ্রীসিদ্যা ০.০৭ ৬৬০৯ ৬৬০৯

ম াোঃ সরয়াজ ম াসিন, স িং ম ািত্মফা,  িািং জা মূিা  সি  কাছার

০.০৫ ৪০৪৪ ৪০৪৪

২৭

ম াোঃ জয়নাল, স িং মৃিোঃ আলী স য়া, িািং জা মূিা  সি  কাছার

০.০৬ ৪০৪৪ ৪০৪৪

২৭

জা ানারা মিগ ,স্বা ী আিদুর িাত্তার, িািং জা মূিা  সি  কাছার

০.০৫ ৪০৪৪ ৪০৪৪

২৮  ম াোঃ  সঞ্জল, স িং ম াখসলছ, িািং জা মূিা  সি  কাছার ০.০৬ ৪০৪৪ ৪০৪৪

আস র ম াসিন, স িং আলী আকির, িািং জা মূিা  সি  কাছার

০.০৭ ৪০৪৪ ৪০৪৪

 সনর ম াসিন, স িং আলী আজ্জ , িািং জা মূিা  সি  কাছার

০.০৬

৪০৪৪

৪০৪৪

আোঃ  াসলক, স িং মৃি আোঃ জিিার, িািং জা মূিা  সি  কাছার

০.০৮ ৪০৪৪ ৪০৪৪

১৮

২১

২৫

২৮

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা

১৫
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৩০  ম াোঃ ম ািত্মফা, স িং আলী  আক্কাছ, িািং জাঙ্গাসলয়া ০.২ ৩৯৪৪ ৩৯৪৪

৩১ ম াোঃ মিা াগ স য়া, স িং মৃি আলী আক্কাছ, িািং জাঙ্গাসলয়া ০.২ ৩৯৪৪ ৩৯৪৪

৩১ ৭.৬৩ ৪৩৯৫ ৪৩৯৫

৪৪০৯ ৪৪০৯

৩.৫৫ ৪৮৯৩ ৪৮৯৩

৪৯১৬ ৪৯১৬

৩৩ ৪৯১৪ ৪৯১৪

৩৪  ম াোঃ নুরম্নল ইিলা  গিং ৬.৮৬ ৪১৩৫ ৪১৩৫

৩৫ ম াোঃ ইকিাল গিং, স িং অজ্ঞাি ৪.৫৫ ৪৪০৯ ৪৪০৯

ম াোঃ সুলিান গিং স িং অজ্ঞাি, িািং লস পুরা ৩.১৫ ৪৭২৭ ৪৭২৭

ম াোঃ  ারম্নফ, স িং মৃি আলিাি ম াসিন, িািং  াসিগািা ০.২২ ৩৫৮২ ৩৫৮২

ম াোঃ নাজমুল হুদা, স িং মৃি এ মক এ  নুরম্নল ইিলা , িািং 

মরানা সিটি গাসড শন মকাটিািী সি.সজ.স  কযাম্প

০.৫৬ ৩৫৮২ ৩৫৮২

৩৭

ম াোঃ িসফউল আল , স িং মৃি আল াজ্ব ম াোঃ আিদুর রসশদ, 

িািং মরইিসকাি শ ৩.২ ৩৫৮৪ ৩৫৮৪

৩৭

 াসনক স য়া, স িং মৃি আকিাি উসিন, িািং কস সনটি 

মিন্টার গািংচর কুস লস্না। ১.৮ ৩৫৮৪ ৩৫৮৪

৩৮ আিদুল অদুধ, স িং আছ ি আলী, িািং  াসিগািা ০.৫২ ৩৫৮৪ ৩৫৮৪

ম াোঃ  ারম্নফ, স িং আলিাি ম াসিন, িািং  াসিগািা ১.৭ ৩৫৮৪ ৩৫৮৪

 াজী আিদুল  সিন, স িং মৃি স ন্নি আলী, িািং  াসিগািা

১. ৩৪৭৬ ৩৪৭৬

০.৩৮ ৪৭০৭ ৪৭০৭

৪০ ০

৪১ ৪৭৬০ ৪৭৬০

৪১ নািসরন, স িং  সঞ্জল, িািং িাল ানপুর ০.০৪ ৪৫৭৪ ৪৫৭৪

ম াোঃ দুদু স য়া, স িং মৃি আোঃ  াস দ, িািং িি ধ শপুর

০.১৩ ১৩১৫ ১৩১৫

ম াোঃ জুলফু স য়া, স িং মৃি আোঃ  াস দ, িািং িি ধ শপুর

০.১৩ ১৩১৫ ১৩১৫

৩৫

৩৯

 ম াোঃ শা আল , স িং মৃি আব্দুল লসিফ, িািং িাল ানপুর

৪২

আোঃ কাসদর গিং

৩২ ম াোঃ আসনায়ার ম াসিন গিং

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

ম াোঃ িাচ্ছু স য়া, স িংমৃি আোঃ  াস দ, িািং িি ধ শপুর

০.১৩ ১৩১৫ ১৩১৫

৪৪

ম াোঃ ইয়াসছন স য়া, স িংমৃি আোঃ  াস দ, িািং িি ধ শপুর

০.১৩ ১৩১৫ ১৩১৫

৪৪

ম াোঃ সিরাজ স য়া, স িং মৃি জিিার আলী, িািং িি ধ শপুর

১. ১৩১৫ ১৩১৫

৪৫

ম ািাোঃ মজাচনা মিগ , স িং মৃি আোঃ লসিফ, িািং িি ধ শপুর

০.১২ ১০৮১ ১০৮১

ম ািাোঃ ফাসি া, স িং মৃি আোঃ লসিফ, িািং িি ধ শপুর

০.১২ ১০৮১ ১০৮১

শাস নুর মিগ , স িং মৃি আোঃ লসিফ, িািং িি ধ শপুর

০.১২ ১০৮১ ১০৮১

ম াোঃ মিাস ল, স িং মশরম্ন স য়া, িািং িি ধ শপুর ০.২ ১০৮৪ ১০৮৪

৪৭

ম ািাোঃ নাসছ া মিগ , স িং আোঃ  াসলক, িািং িি ধ শপুর

০.০৬ ১০৮৪ ১০৮৪

৪৮ ম াোঃ শা  আল , স িং আোঃ  াসলক, িািং িি ধ শপুর ০.০৬ ১০৮৪ ১০৮৪

৪৮

 াসজরা মিগ , স্বা ী মৃি ফসরদ স য়া, িািং িি ধ শপুর

০.০৬

১০৮৪

১০৮৪

 ম াোঃ সিলস্নাল ম াসিন, স িং মৃি ফসরদ স য়া, িািং িি 

ধ শপুর ০.০৬

১০৮৪

১০৮৪

আোঃ  াস দ, স িং মৃি ফসরদ স য়া, িািং িি ধ শপুর

০.০৬

১০৮৪

১০৮৪

০.১৪ ১০৮২ ১০৮২

৫১ ০

৫১ ২০৭২ ২০৭২

৫২ ০.১৪ ১০৮২ ১০৮২

০

২০৭২ ২০৭২

০.১৪ ১০৮২ ১০৮২

৫৪ ০

ম াোঃ  নসজল ম াসিন, স িং আোঃ  ক, িািং িি ধ শপুর

৫২

ম াোঃ জসি , স িং আোঃ  ক, িািং িি ধ শপুর

৪২

৪৫

৪৯

 ম াোঃ আোঃ  ক, স িং মৃি শরফি আলী, িািং িি ধ শপুর

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৫৫ ২০৭২ ২০৭২

৫৫ ০.১ ১০৮২ ১০৮২

০

২০৭২ ২০৭২

০.১ ১০৮২ ১০৮২

৫৭ ০

৫৮ ২০৭২ ২০৭২

৫৯ ০.১ ১০৮২ ১০৮২

০

২০৭২ ২০৭২

 ম াোঃ আল গীর, স িং আলী আক্কাছ, িািং িি ধ শপুর

০.৯

৯৯১

৯৯১

৬১

 ম াোঃ আোঃ রাজ্জাক, স িং মৃি মরশন আলী, িািং িি 

ধ শপুর ০.৯

৯৯১

৯৯১

৬১

ম াোঃ রসফক, , স িং মৃি মরৌশন আলী, িািং িি ধ শপুর

০.৯ ৯৯১ ৯৯১

৬২

ম াোঃ আোঃ ওয়াদুদ, স িং মৃি মিকান্দর আলী, িািং িি 

ধ শপুর ০.৭৫ ৯৪৬ ৯৪৬

 ম াোঃ ম ািত্মফা,  স িং মৃি মিকান্দর আলী, িািং িি 

ধ শপুর ০.৭৫ ৯৪৬ ৯৪৬

ম াোঃ কাসশ , স িং মৃি মিকান্দর আলী, িািং িি ধ শপুর

০.৭৫ ৯৪৬ ৯৪৬

ম াোঃ  সনর ম াসিন, স িং মৃি মিকান্দর আলী, িািং িি ধ শপুর

০.৭৫ ৯৪৬ ৯৪৬

৬৪

দুলাল ম াসিন, স িং মৃি মিকান্দর আলী, িািং িি ধ শপুর

০.৭৫ ৯৪৬ ৯৪৬

৬৫

ম াোঃ সুরম্নজ স য়া, স িং আম্বর আলী, িািং িি ধ শপুর

০.৯ ৯৪৬ ৯৪৬

ম ািাোঃ িাসনয়া মিগ , স িং মৃি মখাকন স য়া, িািং িি 

ধ শপুর

৫৯

৬৩

ম াোঃ জসি , স িং আোঃ  ক, িািং িি ধ শপুর

ম ািাোঃ  াসল া মিগ , স্বা ী আলী আ াম্মদ, িািং িি 

ধ শপুর

৫৬

ম াোঃ শা  আল , স িং মৃি ওি ান আলী,  িািং িি 

ধ শপুর

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৬৫

ম াোঃ জাসকর ম াসিন, স িং সুরম্নজ স য়া, িািং িি ধ শপুর

০.৯ ৮৮৮ ৮৮৮

 ম াোঃ শা াজা ান, স িং মৃি আোঃ  াসলক, িািং িি ধ শপুর

০.৯ ৮৮৮ ৮৮৮

 ম াোঃ জস র, স িং মৃি ম াোঃ  সফক, িািং িি ধ শপুর ০.১ ৮৮৮ ৮৮৮

 ম াোঃ সু ন স য়া, স িং আরি আলী, িািং িি ধ শপুর ০.১ ৮৮৮ ৮৮৮

৬৮  ম াোঃ অস দ, স িং ফসরদ স য়া, িািং িি ধ শপুর ০.১ ৮৮৮ ৮৮৮

৬৮ ম াোঃ হৃদয়, স িং ফসরদ স য়া, িািং িি ধ শপুর ০.১ ৮৮৮ ৮৮৮

৬৯

 ম াোঃ সর ন স য়া, িািং মৃি  ভু স য়া, িািং িি ধ শপুর

০.১ ৮৮৮ ৮৮৮

ম াোঃ কা রম্নল, স িং আবু িাস র, িািং িি ধ শপুর ০.১ ৮৮৮ ৮৮৮

 ম াোঃ ছাসয়দ আলী, স িং   র  আলী, িািং িি ধ শপুর

০.৫ ৮৮৮ ৮৮৮

 ম াোঃ আ ান, স িং   র  আলী, িািং িি ধ শপুর ০.৫ ৮৮৮ ৮৮৮

৭১

 ম াোঃ আব্দুল  াসলক, স িং   র  আলী, িািং িি ধ শপুর

০.৫ ৮৮৮ ৮৮৮

৭২ ম াোঃ িাসলি, স িং অজ্ঞাি, িািং িি ধ শপুর ০.২ ৮৮৮ ৮৮৮

৭২

ম াোঃ ম ািত্মফা, স িং িািারক উলস্না , িািং িি ধ শপুর

০.১ ৯৯১ ৯৯১

 ম াোঃ ইব্রাস  , স িং মৃি  কর  আলী, িািং িি ধ শপুর

০.০৬ ৯৯১ ৯৯১

 সরয়  মিগ , স িং মৃি  কর  আলী, িািং িি ধ শপুর

০.০৬ ৯৯১ ৯৯১

ম াোঃ আব্দুর রসশদ, স িং সুলিান আ াম্মদ, িািং িি ধ শপুর 

স্কুল  ািা ০.০৬ ৯৯১ ৯৯১

৭৫

ম াোঃ ম ািাসলি গিং, স িং মৃি তিয়দ আলী, িািং িি ধ শপুর 

স্কুল  ািা ০.০৭ ৮৪৯ ৮৪৯

৭৫

 ম াোঃ িাবুল স য়া, স িং মৃি সিসিকুর র  ান, িািং িি 

ধ শপুর স্কুল  ািা ০.০৫ ৮৪৯ ৮৪৯

৬৬

৬৯

৭৩

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৭৬

 ম াোঃ সু ন স য়া, স িং মৃি সিসিকুর র  ান, িািং িি 

ধ শপুর স্কুল  ািা ০.০৫ ৮৪৯ ৮৪৯

ম াোঃ  ইন স য়া,  স িং মৃি সিসিকুর র  ান, িািং িি 

ধ শপুর স্কুল  ািা ০.০৫ ৮৪৯ ৮৪৯

আবু কাউিার গিং, স িং মৃি আইয়ুি আলী, িািং িি ধ শপুর 

স্কুল  ািা ০.০৬ ৮৪৯ ৮৪৯

 ম াোঃ আলী আ ম্মদ, স িং রজ ান আলী, িািং িি ধ শপুর 

স্কুল  ািা ০.১ ৭৩৩ ৭৩৩

৭৮

 ম া াম্মদ আলী, স িং রজ ান আলী, িািং িি ধ শপুর স্কুল 

 ািা ০.১ ৮৩৪ ৮৩৪

৭৯

ম াোঃ  যরি আলী,  স িং রজ ান আলী, িািং িি ধ শপুর স্কুল 

 ািা ০.১ ৮৩৪ ৮৩৪

৭৯

ম াোঃ জা াঙ্গীর আল ,  স িং রজ ান আলী, িািং িি ধ শপুর 

স্কুল  ািা ০.১ ৮৩৪ ৮৩৪

 ম াোঃ আল গীর ম াসিন, , স িং রজ ান আলী, িািং িি 

ধ শপুর স্কুল ০.১ ৮৩৪ ৮৩৪

ম াোঃ ফুল স য়া, স িং মৃি ওি ান আলী, িািং িি ধ শপুর স্কুল 

 ািা ০.৪ ৮৩৪ ৮৩৪

 ম াোঃ মদলু স য়া,  স িং মৃি ওি ান আলী, িািং িি ধ শপুর 

স্কুল  ািা ১.২ ৮৩৪ ৮৩৪

৮১

 ম াকবুল স য়া,  স িং মৃি ওি ান আলী, িািং িি ধ শপুর 

স্কুল  ািা ০.৪ ৮৩৪ ৮৩৪

৮২

ম াোঃ কাসি , স িং মৃি সুলিান আ স দ, িািং িি ধ শপুর 

স্কুল  ািা ১.৪ ৮৩৪ ৮৩৪

৮৩

ম াোঃ কাসশ , স িং দুদু স য়া, িািং িি ধ শপুর স্কুল  ািা

০.২ ৮৩৪ ৮৩৪

 ম াোঃ ওয়াদুদ গিং, স িং দুদু স য়া, িািং িি ধ শপুর স্কুল  ািা

০.২ ৮৩৪ ৮৩৪

 ম াোঃ মিসল  স য়া, স িং ম াোঃ  স ন িদ শার, িািং িি ধ শপুর 

স্কুল  ািা ০.৬ ৮৩৪ ৮৩৪

৭৬

৮০

৮৩

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

 ম াোঃ স জানুর র  ান, স িং ম াোঃ  স ন িদ শার, িািং িি 

ধ শপুর স্কুল ০.৫ ৮৩৪ ৮৩৪

৮৫

 ম াোঃ শা ী , স িং ম াোঃ  স ন িদ শার, িািং িি ধ শপুর স্কুল 

 ািা ০.৫ ৮৩৪ ৮৩৪

৮৫

ম াোঃ ছাসদক, স িং ম াোঃ  স ন িদ শার, িািং িি ধ শপুর স্কুল 

 ািা ০.৫ ৮৩৪ ৮৩৪

৮৬

 ম াোঃ  ন্তু স য়া, স িং মৃি সজন্নি আলী, িািং িি ধ শপুর স্কুল 

 ািা ০.৫ ৮৩৪ ৮৩৪

 ম াোঃ ইি াইল, স িং মৃি ইব্রাস   িদ শার, িািং িি ধ শপুর 

স্কুল  ািা ০.৫ ৮৩৪ ৮৩৪

ম াোঃ শসফকুল ইিলা , স িং মৃি ইব্রাস   িদ শার, িািং িি 

ধ শপুর স্কুল ০.৫ ৮৩৪ ৮৩৪

 আোঃ ছাত্তার, স িং ইি াইল, িািং িি ধ শপুর স্কুল  ািা

০.৫ ৮৩৪ ৮৩৪

৮৮

 ম াোঃ জা াঙ্গীর, স িং ইি াইল, িািং িি ধ শপুর স্কুল  ািা

০.৫ ৮৩৪ ৮৩৪

৮৯

আলী আজ্জ , স িং মৃি ওি ান আলী, িািং িি ধ শপুর স্কুল 

 ািা ০.৪ ৮৩৪ ৮৩৪

৮৯

 ম াোঃ হু ায়ুন, স িং সিসিকুর র  ান, িািং িি ধ শপুর স্কুল 

 ািা ০.১ ৮৩৪ ৮৩৪

 ম াোঃ জুলাি, স িং ম াোঃ মিসল , িািং িি ধ শপুর স্কুল  ািা

০.৬ ৮৩৪ ৮৩৪

 ম াোঃ স সির আলী, স িং মৃি ম া াম্মদ আলী, িািং িি 

ধ শপুর স্কুল  ািা ০.২ ৮৩৪ ৮৩৪

ম াোঃ   র  আলী, স িং মৃি ম া াম্মদ আলী, িািং িি ধ শপুর 

স্কুল  ািা ০.২ ৮৩৪ ৮৩৪

৯২

ম াোঃ সলটন, স িং দুলা স য়া, িািং িি ধ শপুর স্কুল  ািা

০.৬ ৮৩৪ ৮৩৪

৯২

ম াোঃ শা আল , স িং মৃি সিরাজ স য়া, িািং িি ধ শপুর স্কুল 

 ািা ০.২ ৮৩৪ ৮৩৪

৮৩

৮৭

৯০

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা
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গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

৯৩

 ম াোঃ নুরম্নল ইিলা , স িং মৃি  সফজ স য়া, িািং িি 

ধ শপুর স্কুল ০.৪ ৮৩৪ ৮৩৪

জাসকর ম াসিন, স িং মৃি আোঃ খাসলক, িািং িি ধ শপুর স্কুল 

 ািা ০.৮ ৮৩৪ ৮৩৪

ম াোঃ জসলল, স িং মৃি আসিদ আলী, িািং িি ধ শপুর স্কুল 

 ািা ০.৪ ৮১৭ ৮১৭

 ম াোঃ  স  , স িং মৃি আবুল  াসশ , িািং িি ধ শপুর স্কুল 

 ািা ০.৮ ৮১৭ ৮১৭

৯৫

 ম াোঃ ইব্রাস  , স িং মৃি িাজু স য়া, িািং িি ধ শপুর স্কুল 

 ািা ০.৩ ৮১৭ ৮১৭

৯৬

ম াোঃ আলিাি ম াসিন, স িংমৃি কালা স য়া, িািং িি ধ শপুর 

স্কুল ০.১ ৮১৭ ৮১৭

৯৬

 ম াোঃ আল াছ স য়া, স িং  নিাজ স য়া, িািং িি ধ শপুর 

স্কুল  ািা ০.৩ ৮১৭ ৮১৭

 ম াোঃ আইি আলী, স িং ম া াম্মদ আলী, িািং িি ধ শপুর 

স্কুল  ািা ০.১ ৮১৭ ৮১৭

 ম াোঃ আবুল ম াসিন, স িং মৃি শা আল , িািং িি ধ শপুর 

স্কুল ০.১৫ ৮১৭ ৮১৭

 আবুল কালা , স িং মৃি আোঃ আলী, িািং িি ধ শপুর স্কুল 

 ািা ০.১ ৮১৫ ৮১৫

৯৯

ম াোঃ রসিউল, স িং  নিাজ স য়া, িািং িি ধ শপুর স্কুল  ািা

০.২ ৮৫৬ ৮৫৬

৯৯

আবুল খাসয়র, স িং মৃি ইউনুছ স য়া,  িািং িি ধ শপুর স্কুল 

 ািা ০.১ ৮৫৬ ৮৫৬

১০০

ম াোঃ আিদুর রসশদ গিং, স িা মৃি- রস   আলী, িািংোঃ রাসজশপুর

০.৮৭ ৩৮১ ৩৮১

ম াোঃ জ ত্মর আলী গিং, স িা মৃি- আসিদ আলী, িািংোঃ রাসজশপুর

০.৭ ৩৮১ ৩৮১

ম াোঃ আলী স য়া, স িাোঃ আিদুল জসলল, িািংোঃ রাসজশপুর ০.৭ ৩৮১ ৩৮১

ম াোঃ আসিক স য়া, স িাোঃ জয়নাল আসিদীন, িািংোঃ রাসজশপুর

০.৭ ৩৮১ ৩৮১

৯৭

১০০

৯৩

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 
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 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১০২

 ম াোঃ আিদুর র  ান, স িা মৃি- জিিার আলী, িািংোঃ রাসজশপুর

০.৭ ৩৮১ ৩৮১

১০৩

 ম াোঃ  ারম্ননুর রসশদ, স িা মৃি- ডাোঃ জয়নাল আসিদীন, িািংোঃ 

রাসজশপুর ১.০৭ ৩৭৪ ৩৭৪

১০৩

 ম াোঃ ইসিি স য়া, স িা মৃি- র  ি আলী, িািংোঃ মকা াি মডাগা

১.৫ ৩৮২ ৩৮২

 ম া াম্মদ আলী গিং, স িা মৃি- আলিাফ আলী খসলফা, িািংোঃ 

কৃষ্ণপুর ০.২ ৩৮৪ ৩৮৪

ম াোঃ আিদুল  সজদ, স িাোঃ  জক্কর আলী, িািংোঃ লালিাগ ২. ৩১৮ ৩১৮

ম াোঃ এ.মক.এ   স  উসিন, স িাোঃ িজলুর র  ান  জু:, িািংোঃ 

রাসজশপুর ০.৪ ৩০৬ ৩০৬

১০৫

ম াোঃ  ারম্ননুর রসশদ, স িা মৃি- ডাোঃ জয়নাল আসিদীন, িািংোঃ 

রাসজশপুর ১.২ ৩০০ ৩০০

১০৬

ম াোঃ এ.মক.এ   স  উসিন, স িাোঃ িজলুর র  ান  জু:, িািংোঃ 

রাসজশপুর ১.৬ ৩০০ ৩০০

১০৭

ম াোঃ  ারম্ননুর রসশদ, স িা মৃি- ডাোঃ জয়নাল আসিদীন, িািংোঃ 

রাসজশপুর ০.২ ৯৪ ৯৪

ম াোঃ  ারম্ননুর রসশদ, স িা মৃি- ডাোঃ জয়নাল আসিদীন, িািংোঃ 

রাসজশপুর ০.১ ৩০৪ ৩০৪

ম াোঃ আলী স য়া, স িাোঃ ফরসজ আলী,  িািংোঃ রাসজশপুর ১.২ ১২ ১২

ম াোঃ জাস ল  ক গিং-, স িাোঃ মিকা ত্ম আলী, িািংোঃ রাসজশপুর

০.৮ ১২ ১২

১০৯

ম াোঃ মগালা  ম াসিন, স িা মৃি-  াছন আলী, িািংোঃ রাসজশপুর

০.৭৫ ২৮৯ ২৮৯

১০৯  ম াোঃ চারম্ন স য়া, স িা মৃি-  াছন আলী, িািংোঃ রাসজশপুর ০.৭৫ ২৮৯ ২৮৯

১১০

ম াোঃ নুরম্নল ইিলা , স িা মৃি- তছয়দ আলী, িািংোঃ রাসজশপুর

১. ২৮৭ ২৮৭

 ম াোঃ আির আলী, স িা মৃি- তছয়দ আলী, িািংোঃ রাসজশপুর

১. ২৮৭ ২৮৭

ম াোঃ ইয়াসছন স য়া, স িং মৃি- আিদুল  সজদ, িািংোঃ রাসজশপুর

০.৬ ১৮৮ ১৮৮

 ম াোঃ ইয়াসছন  স য়া, স িাোঃ দুলা স য়া, িািংোঃ রাসজশপুর ২.১৯ ২২৫ ২২৫

১১২

ম াোঃ ম ািসল  স য়া গিং, স িা মৃি- মচরম্ন স য়া, িািংোঃ লালিাগ

০.৮২ ২৮২ ২৮২

১১৩ ম াোঃ আলী মনায়াজ, স িা মৃি- িিি আলী, িািংোঃ জগপুর ০.১ ১২০ ১২০

১০৪

১০৭

১১১

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১১৩  ম াোঃ মখাকন স য়া, স িা মৃি-  িাজ স য়া, িািংোঃ জগপুর ০.০৮ ১২০ ১২০

০.৫ ১১২ ১১২

/স /স 

০.৫ ১১২ ১১২

১১৬ /স /স 

১১৬

ম াোঃ আলী আকির, স িা মৃি- ইউনুছ আলী, িািংোঃ জগনগর

০.২ ১৯ ১৯

১১৭  ম াোঃ আলী স য়া, স িাোঃ চানু স য়া, িািংোঃ জগনগর ০.৫ ১৯ ১৯

 ম াোঃ আিদুল  াস দ, স িা মৃি-আলীমুসিন, িািংোঃ  থুরাপুর

১. ৪৫১ ৪৫১

 ম াোঃ সিরাজুল ইিলা , স িা মৃি- আিদুল  াসক , িািংোঃ  থুরাপুর

১.০৫ ৪৫১ ৪৫১

 ম াোঃ জুলফু স য়া গিং, স িা মৃি- সুয়াগাজী, িািংোঃ  থুরাপুর

০.৬৫ ৪৫১ ৪৫১

১১৯ ম াোঃ নুর ইিলা , স িাোঃ  রমুজ আলী, গ্রা োঃ শা াপুর ০.১৬ ৪৫১ ৪৫১

১২০

ম াোঃ ছাসদকুর র  ান, স িা মৃি- লাল স য়া, িািংোঃ  থুরাপুর

১.২ ৬০ ৬০

১২০

ম াোঃ আিদুল  াসক , স িা মৃি- ম া াম্মদ আলী, িািংোঃ  থুরাপুর

০.৪ ৬০ ৬০

ম াোঃ ম াক্তল ম াসিন, স িাোঃ  সফজ উসিন, িািংোঃ  থুরাপুর

১.০৬ ৭৩ ৭৩

ম াোঃ  াছানুজ্জা ন, স িাোঃ আিদুল আসজজ, িািংোঃ  থুরাপুর

১.১৬ ১০৫ ১০৫

ম াোঃ আিলা  স য়া গিং, স িা মৃি- মগালা  ম াসিন, িািংোঃ 

 াসি পুর ০.৫ ১৯০ ১৯০

১২৩

ম াোঃ খসলল উসিন আ স দ, স িা মৃি- সজন্নি আলী, িািংোঃ 

জয়নগর ১.৩২ ১৩১ ১৩১

১২৩ ম ািাোঃ দুল সিসি, স্বা ী- সুরম্নজ স য়া, িািংোঃ জয়নগর ১.৪৬ ১৩০ ১৩০

১২৪ ম াোঃ শা -আল , স িাোঃ আস র আলী, িািংোঃ  থুরাপুর ১.২ ৪৬১ ৪৬১

ম াোঃ তছয়দ আলী, স িা মৃি- ফরসজ আলী, িািংোঃ  থুরাপুর ০.৮ ৪৬১ ৪৬১

 ম াোঃ নুরম্নল ইিলা , স িা মৃি-আজগর আলী, িািংোঃ ধ শপুর

১. ৪৬১ ৪৬১

ম াোঃ ম াক্তল ম াসিন, স িা মৃি- আিদুল জিিার, িািংোঃ 

সিরাস  পুর ০.৭৪ ৪৫৩ ৪৫৩

ম াোঃ আির আলী, স িা মৃি- মছরাগ আলী, িািংোঃ জগপুর

 ম াোঃ আিদুল জিিার, স িা মৃি- আিদুল গসন, িািংোঃ জগপুর

১১৭

১২১

১২৪

১১৪

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১২৬

ম াোঃ আলী ম াসিন, স িা মৃি-আলী আজ , িািংোঃ  থুরাপুর

০.২৫ ২০২ ২০২

১২৭

 ম াোঃ আিদুল ম ানাফ, স িং মৃি-  াজী আিদুল  াসলক, িািংোঃ 

স লালনগর ০.১ ২০২ ২০২

১২৭ ম াোঃ মিানা স য়া গিং, স িাোঃ আনু স য়া, িািংোঃ মগায়ালগাঁও ১.৬৫ ২০২ ২০২

ম াোঃ ইউছুফ আলী, স িা মৃি- তছয়দ আলী, িািংোঃ গাজীপুর ১.২ ২০২ ২০২

ম াোঃ আিদুল  সিন, স িা মৃি- তছয়দ আলী, িািংোঃ গাজীপুর

০.৩ ২০২ ২০২

ম াোঃ আিদুর রসশদ গিং, স িা মৃি- দ্বীন ম া াম্মদ, িািংোঃ 

মগায়ালগাঁও ০.৬ ২০২ ২০২

১২৯

ম াোঃ শা াজা ান গিং, স িা মৃি- আিদুল ছাত্তার, িািংোঃ মগায়ালগাঁও

০.৬৩ ২০২ ২০২

১৩০

ম াোঃ আিদুল খাসলক গিং, স িা মৃি- আিদুল আসজজ, িািংোঃ 

মগায়ালগাঁও ০.৪ ২৪৭ ২৪৭

১৩১

ম াোঃ আছলা  স য়া গিং, স িা মৃি- সুসখ আলী আ ম্মদ, িািংোঃ 

মগায়ালগাঁও ০.৭ ২৪৭ ২৪৭

ম াোঃ তছয়দা জুসলখা, স িাোঃ আিদুল ছাত্তার, িািংোঃ মগায়ালগাঁও,

০.৮ ২৪৭ ২৪৭

 ডাোঃ ম াোঃ ফজল স য়া, স িা মৃি- আলফু স য়া, িািংোঃ মগায়ালগাঁও

১.২ ২৪৭ ২৪৭

 ম াোঃ ইসিি স য়া, স িা মৃি- আিদুল  াসলক, িািংোঃ মগায়ালগাঁও

০.৮৮ ২৪৭ ২৪৭

১৩৩

 ম াোঃ আলী আ ম্মদ, স িা মৃি- তিয়দ আলী, িািংোঃ মগায়ালগাঁও,

০.১ ২৪৭ ২৪৭

১৩৩

 ম াোঃ তিয়দ স ন্টু, স িা মৃি- আিদুল জিিার, িািংোঃ মগায়ালগাঁও

০.৫১ ২৪৭ ২৪৭

১৩৪

 ম াোঃ কালা  ম ািত্মফা, স িা মৃি- িালা ি উলস্না , িািংোঃ 

মগায়ালগাঁও ০.২ ২৪৭ ২৪৭

 ম াোঃ মিানা স য়া, স িা মৃি- আিদুল নুর, িািংোঃ মগায়ালগাঁও

০.২ ২৪৭ ২৪৭

ম াোঃ  ামুনুর রসশদ, স িা মৃি-  ারম্ননুর রসশদ, িািংোঃ  থুরাপুর

০.১ ২৪৪ ২৪৪

ম াোঃ সল ন স য়া, স িা মৃি- মখারসশদ আলী, িািংোঃ  থুরাপুর

০.১ ২৪৪ ২৪৪

১৩১

১৩৫

১২৮

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৩৬

 ডাোঃ ম াোঃ ফয়জল স য়া, স িা মৃি-আলফু স য়া, িািংোঃ  থুরাপুর

১.২ ২৪৪ ২৪৪

১৩৭

 ম াোঃ উছ ান আলী, স িা মৃি- তিয়ি আলী, িািংোঃ মগায়ালগাঁও

০.২ ২৪৪ ২৪৪

১৩৭

 ম াোঃ   িাজ স য়া, স িা মৃি- মকারিান আলী, িািংোঃ মগায়ালগাঁও

০.৬ ২৪৪ ২৪৪

 ম াোঃ আিদুল  াসক , স িা মৃি- আক ি আলী, িািংোঃ মগায়ালগাঁও

০.৮ ২৪৪ ২৪৪

 ম াোঃ িাচ্চু স য়া, স িা মৃি- ইউনুছ স য়া, িািংোঃ মগায়ালগাঁও

১.৭ ২৪৪ ২৪৪

 ম াোঃ আিদুল আউয়াল, স িাোঃ রজি আলী, িািংোঃ স ম্মিপুর

০.১ ২৫৩ ২৫৩

১৪০

ম াোঃ আবুল  াসি , স িা মৃি- আিদুল কালা , িািংোঃ  থুরাপুর

০.৪৮ ২৫৩ ২৫৩

১৪০

ম াোঃ অদুদ স য়া, স িা মৃি- ম া াম্মদ আস ন, িািংোঃ  থুরাপুর

০.৬ ২৫৩ ২৫৩

১৪১

ম াোঃ হু ায়ন কসির, স িা মৃি- রম্নিত্ম  আলী, িািংোঃ  থুরাপুর

০.৬ ২৫৩ ২৫৩

 ম াোঃ আিদুল খাসলক গিং, স িা মৃি- আিদুল আসজজ, িািংোঃ 

 থুরাপুর ৩.৮ ২৫৩ ২৫৩

 ম াোঃ আলী আ ম্মদ, স িা মৃি-ইউনুছ আলী, িািংোঃ মগায়ালগাঁও

১.৪ ২৫৩ ২৫৩

ম াোঃ আবুল  াসি , স িাোঃ ম া াম্মদ আস ন, িািংোঃ সিরাস  পুর

০.৬ ২৫৫ ২৫৫

১৪৩

ম াোঃ অদুদ স য়া, স িাোঃ ম া াম্মদ আস ন, িািংোঃ সিরাস  পুর

০.৬ ২৫৫ ২৫৫

১৪৪

 ম াোঃ আিদুল খাসলক, স িা মৃি- আিদুল আসজজ, িািংোঃ 

সিরাস  পুর ০.৬ ২৫৫ ২৫৫

১৪৪  ম াোঃ আসিদ আলী, স িাোঃ আির আলী, িািংোঃ সিরাস  পুর ০.৬ ২৫৫ ২৫৫

 ম াোঃ িাজুল ইিলা  গিং, স িা-আিদুর রসশদ, িািংোঃ সিরাস  পুর

০.১ ২৫৫ ২৫৫

 ম াোঃ িা ছু স য়া, স িা মৃি-র  ি আলী, িািংোঃ সিরাস  পুর

০.৪ ২৫৫ ২৫৫

 ম াোঃ নুরম্নল ইিলা , স িা মৃি-এছাক স য়া, িািংোঃ মগায়ালগাঁও

০.১ ২৫৫ ২৫৫

১৩৮

১৪১

১৪৫

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৪৭

ম াোঃ অস দুর র  ান, স িাোঃ তিয়ি আলী, িািংোঃ মগায়ালগাঁও

০.১ ২৫৫ ২৫৫

১৪৭

 ম াোঃ রসফকুল ইিলা , স িাোঃ তিয়ি আলী, িািংোঃ মগায়ালগাঁও

০.২৫ ২৫৫ ২৫৫

১৪৮

 ম াোঃ সুরম্নজ স য়া, স িা মৃি- ইি াইল, িািংোঃ মগায়ালগাঁও

০.২৫ ২৫৫ ২৫৫

 ম াোঃ চাঁন স য়া, স িাোঃ সুরম্নজ স য়া, িািংোঃ মগায়ালগাঁও ০.২৫ ২৫৫ ২৫৫

 ম াোঃ শস দুল ইিলা , স িা মৃি- সিরাজুল ইিলা , িািংোঃ লালপুর

০.৪ ২৫৫ ২৫৫

ম াোঃ িা ছুল  ক, স িাোঃ িিি আলী, িািংোঃ মগায়ালগাঁও ০.১ ২৫৫ ২৫৫

১৫০

ম াোঃ ইসিি স য়া, স িা মৃি- ওি ান আলী, িািংোঃ সিরাস  পুর

০.৪ ২৫৫ ২৫৫

১৫১

ম াোঃ আসলক ম াসিন, স িা মৃি- আিদুল আসজজ, িািংোঃ  থুরাপুর

১.৩৯ ২৫৫ ২৫৫

১৫১

ম াোঃ মখাকন স য়া, স িা মৃি- আিদুল  ান্নান, িািংোঃ মগায়ালগাঁও

০.৬ ২৫৫ ২৫৫

০.৬ ১১ ১১

১. ০

ম াোঃ আ ান উলস্না , স িং আোঃ আসজজ, িািং  া ািপুর

১১ ১১

১৫৩ ১১ ১১

১৫৪ ০.৬ ১২ ১২

১৫৫ ১. ১৬ ১৬

ম ািাোঃ আসম্বয়া খাতুন,স্বা ী আব্দুল  াস দ, িািং 

 া ািপুর ০.৩ ১২ ১২

ম াোঃ আসলক ম াসিন, স িং নছর উসিন, িািং যশপুর

০.৩ ১৭ ১৭

ম াোঃ আোঃ কাসদর, স িং মৃি জনাি আলী, িািং শুিপুর

০.২ ২০৩ ২০৩

১৫৭

 ম াোঃ  আ ান স য়া, স িং িাস ি আলী, িািং যশপুর

০.৩ ১ ১

১৫২

ম াোঃ আোঃ আসজজ, স িং আলী স য়া, িািং  া ািপুর

 ম াোঃ আোঃ আসজজ, স িং মৃি আলী স য়া, িািং  া ািপুর

১৫৫

১৪৮

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা
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সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান
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ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৫৭

ম াোঃ কসির আ স দ, স িং আছাদ আলী, িািং যশপুর

০.৩ ১ ১

১৫৮

ম াোঃ মখাকন স য়া, স িং আছাদ আলী, িািং যশপুর

০.৩৫ ১ ১

 ম াোঃ আইয়ুি আলী, স িং ইব্রাস   স য়া, িািং যশপুর

০.২ ১ ১

ম াোঃ িিি আলী, স িং মৃি আলিাফ আলী, িািং যশপুর

০.৩৫ ৯ ৯

ম াোঃ আসিকুল ইিলা , স িং আিদুি কুদ্দুি, িািং যশপুর

০.২৫ ৯ ৯

১৬০  ম াোঃ অস দ স য়া, স িং কালা স য়া, িািং যশপুর ০.৩৫ ৯ ৯

১৬১  ম াোঃ  াইন উসিন, স িং তিয়দ আলী, িািং যশপুর ০.৩ ৯ ৯

১৬১ আ ান স য়া, স িং কসর  স য়া, িািং যশপুর ০.২৫ ৯ ৯

 ম াোঃ আল গীর,স িং আলকাছ স য়া, িািং যশপুর ০.৩৫ ৯ ৯

 ম ািাোঃ ম য়ারা মিগ , স্বা ী কালু স য়া, িািং যশপুর ০.৩ ৯ ৯

ম ািাোঃ িাসফয়া মিগ , আলী স য়া, িািং যশপুর ০.২৫ ৯ ৯

১৬৪ ম াোঃ কা াল ম াসিন, স িং হুপ্পা স য়া, িািং যশপুর ০.৩ ৯ ৯

১৬৪ ম াোঃ খসলল স য়া, স িং হুপ্পা স য়া, িািং যশপুর ০.২ ৯ ৯

১৬৫  ম াোঃ  ারম্নন স য়া, স িং মৃি কালা স য়া, িািং যশপুর ০.২৫ ৯ ৯

ম াোঃ আিদুল  সিন, স িং আসলক ম াসিন, িািং যশপুর ০.৭৫ ৯ ৯

ম াোঃ ম ািত্মফা, স িং হুপ্পা স য়া, িািং যশপুর ০.৫ ৯ ৯

ম াোঃ আবুল কালা  গিং, স িং কাজী সু ন, িািং যশপুর ০.৬৫ ৯ ৯

১৬৭  ম াোঃ আিদুি মিািা ান, স িং বুছা গাজী, িািং কৃষ্ণনগর ০.৭৫ ৫১২ ৫১২

১৬৮  ম াোঃ ইি াইল, স িং বুছা গাজী, িািং কৃষ্ণনগর ০.৪৫ ৫১২ ৫১২

১৬৮

 ম াোঃ  ামুনুর রসশদ, স িং সিসিকুর র  ান, িািং কৃষ্ণনগর

০.৬৫ ৫১২ ৫১২

ম াোঃ মখারসশদ আল , স িং ইি াইল, িািং কৃষ্ণনগর ১. ৫১২ ৫১২

ম াোঃ ইি াইল, স িং  াছান স য়া, িািং কৃষ্ণনগর ০.৮৫ ৫১২ ৫১২

ম াোঃ ফসরদ স য়া, স িং জস র আলী, িািং কৃষ্ণনগর ০.৮ ৫৭৫ ৫৭৫

১৭১  ম াোঃ রসফক স য়া, স িং জস র স য়া, িািং কৃষ্ণনগর ০.৯ ৫৭৫ ৫৭৫

১৬৫

১৬৯

১৫৯

১৬২

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা
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(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী
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গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৭১  ম াোঃ আিদুল িাত্তার, স িং অসজর আলী, িািং কৃষ্ণনগর ১.১ ৫৭৫ ৫৭৫

১৭২ ম াোঃ নজরম্নল ইিলা , স িং আিদুর রসশদ, িািং কৃষ্ণনগর ১. ৫৭৫ ৫৭৫

 ম াোঃ জাসকর ম াসিন, স িং আিদুর রসশদ, িািং কৃষ্ণনগর

০.৭৫ ৫৭৫ ৫৭৫

ম াোঃ ম ািত্মফা স য়া, স িংমৃি  কবুল ম াসিন, িািং কৃষ্ণনগর

০.৬৫ ৫৭৫ ৫৭৫

 ম াোঃ  াস দ স য়া, স িং  সজদ স য়া, িািং কৃষ্ণনগর ০.৫ ৫৭৫ ৫৭৫

১৭৪

 ম াোঃ নজরম্নল ইিলা , স িং মগদু স য়া, িািং কৃষ্ণনগর

০.৪ ৫৭৫ ৫৭৫

১৭৫  ম াোঃ কসির আ স দ,স িং আলী স য়া, িািং কৃষ্ণনগর ০.৬৫ ৫৭৫ ৫৭৫

১৭৫  ম াোঃ খসির আ ম্মদ,স িং আলী স য়া, িািং কৃষ্ণনগর ০.৫৫ ৫৭৫ ৫৭৫

 ম াোঃ আক্তার ম াসিন, স িং আব্দুর রাজ্জাক, িািং কৃষ্ণনগর ০.৮৫ ৫৭৫ ৫৭৫

ম াোঃ আলী আ ম্মদ, স িং আছ ি আলী,  িািং কৃষ্ণনগর

০.৫ ৫৭৫ ৫৭৫

ম াোঃ লাল স য়া, স িং কালা স য়া, িািং কৃষ্ণনগর ০.৫ ৫৭৫ ৫৭৫

১৭৭

ম াোঃ আসরফুর র  ান, স িং  াসফজ আলী, িািং কৃষ্ণনগর

০.৩ ৫৭৫ ৫৭৫

১৭৮

 ম াোঃ আনা স য়া, স িং রজ্জি আলী, িািং কৃষ্ণনগর

০.৪ ৫৭৫ ৫৭৫

১৭৯

 ম াোঃ মরাক স য়া, স িং মৃি নজরম্নল ইিলা , িািং 

ধনপুর ০.৪ ৪১৭ ৪১৭

ম াোঃ িজলু স য়া, স িং আব্দুর রাজ্জাক, িািং ধনপুর ০.৩ ৪১৭ ৪১৭

আব্দুল  ান্নান, স িং আব্দুর রাজ্জাক, িািং ধনপুর ০.৪ ৪১৭ ৪১৭

আলী স য়া, স িং আলকাছ স য়া, িািং ধনপুর ০.৩৫ ৪১৭ ৪১৭

১৮১  ম াোঃ কালু স য়া, স িং আলকাছ স য়া, িািং ধনপুর ০.৪ ৪১৭ ৪১৭

১৮১

ম াোঃ  ারম্নন স য়া, স িং আলকাছ স য়া, িািং ধনপুর

০.৪ ৪১৭ ৪১৭

১৮২ ম াোঃ ইদু স য়া, স িং আলকাছ স য়া, িািং ধনপুর ০.৩৫ ৪১৭ ৪১৭

১৭২

১৭৬

১৭৯

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

ম াোঃ িসফক স য়া, স িং আলকাছ স য়া, িািং ধনপুর

০.৪ ৪১৭ ৪১৭

 ম াোঃ খসলল স য়া, স িং আলকাছ স য়া, িািং ধনপুর

০.৪ ৪১৭ ৪১৭

ম াোঃ আবু িাস র, স িং  রমুজ স য়া, িািং ধনপুর ০.৪ ৪১৭ ৪১৭

১৮৪

ম ািাোঃ রওশন সিসি, স িং  রজু  স য়া, িািং ধনপুর

০.৪ ৪১৭ ৪১৭

১৮৫

ম ািাোঃ ফাসি া সিসি, স িং  রজু  স য়া, িািং ধনপুর

০.৩৫ ৪১৭ ৪১৭

১৮৫ ম াোঃ দুলাল স য়া, স িং আইয়ুি আলী, িািং ধনপুর ০.৩৫ ৪১৭ ৪১৭

ম াোঃ অস দ স য়া, স িং দুলা স য়া, িািং ধনপুর ১.৮৬ ৪১৭ ৪১৭

ম াোঃ ছসির স য়া, স িং আির আরী, িািং ধনপুর ০.২ ৪১৭ ৪১৭

ম াোঃ আলী আক্কাছ, স িং দুলা স য়া, িািং ধনপুর ০.৩ ২৯১ ২৯১

১৮৮

ম াোঃ আকরা  আলী, স িং মনায়াি আলী, িািং দূগ শাপুর

০.৩ ১৪৮ ১৪৮

১৮৮

ম াোঃ আক্কাছ স য়া, স িং িজলুর র  ান, িািং দূগ শাপুর

০.৩ ১৪৮ ১৪৮

১৮৯

 ম াোঃ মখারসশদ স য়া, স িং িজলুর র  ান, িািং দূগ শাপুর

০.২ ১৪৮ ১৪৮

ম াোঃ সিরাজ স য়া, স িং িজলুর র  ান, িািং দূগ শাপুর

০.২ ১৪৮ ১৪৮

ম াোঃ  াসনফ স য়া, স িং মিানা স য়া, িািং দূগ শাপুর ০.৩ ১৪৮ ১৪৮

ম াোঃ িাবুল স য়া, স িং ম ািারক স য়া, িািং দূগ শাপুর

০.৩ ১৪৮ ১৪৮

১৯১

ম াোঃ সুলিান আ স দ, স িং অস দ স য়া, িািং দূগ শাপুর

০.২৫ ১৪৮ ১৪৮

১৯২

ম াোঃ শস দ স য়া, স িং আনিার আলী, িািং দূগ শাপুর

০.২৫ ১৪৮ ১৪৮

১৮৬

১৮৯

১৮৩

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

১৯২

ম ািাোঃ  সনায়ারা সিসি, স্বা ী দানি আলী, িািং দূগ শাপুর

০.২৫ ১৪৮ ১৪৮

ম ািাোঃ মরশ া মিগ , স্বা ীোঃ রসফক স য়া, িািং দূগ শাপুর

০.১৫ ১৪৮ ১৪৮

ম াোঃ  াসুদ আলী, স িং আোঃ  স ন, িািং দূগ শাপুর ০.৩ ১৪৮ ১৪৮

ম াোঃ নুরম্নল ইিলা ,স িং অস দ স য়া, িািং দূগ শাপুর

০.৩ ১৪৮ ১৪৮

১৯৫

ম াোঃ  স ন স য়া, স িং আোঃ  াসক , িািং মিানাইছসি

০.৪ ১৫৪ ১৫৪

১৯৫

ম াোঃ আশ্রাফ স য়া, স িং আব্দুল  াসক , িািং মিানাইছসি

০.২৫ ১৫৪ ১৫৪

১৯৬

ম াোঃ মখারসশদ স য়া, স িং আব্দুল  াসক , িািং 

মিানাইছসি ০.২৫ ১৫৪ ১৫৪

ম াোঃ জস র স য়া, স িং ইসিি স য়া, িািং মিানাইছসি

০.৫ ১৫৫ ১৫৫

 ম াোঃ আোঃ  াসলক, স িং মিকা ত্মর আলী, িািং 

মিানাইছসি ১. ১৫৫ ১৫৫

ম াোঃ আবুল ম াসিন, স িং আোঃ  ান্নান, িািং মিানাইছসি

১.৪৪ ১৫৭ ১৫৭

১৯৮

 ম াোঃ ম াস ন স য়া, স িং আোঃ  াসক , িািং মিানাইছসি

১. ১৫৪ ১৫৪

১৯৯

ম াোঃ ম াসশক স য়া, স িং আোঃ  াসক , িািং মিানাইছসি

১.৫ ১৫৪ ১৫৪

১৯৯

ম াোঃ ম ারসশদ আল , স িং আোঃ  াসক , িািং 

মিানাইছসি ২. ১৫৪ ১৫৪

ম াোঃ জস র, স িং ইসিি স য়া, িািং মিানাইছসি ০.৭ ১৫৪ ১৫৪

ম াোঃ আিদুল  াসলক, স িং মিকা ত্মর আলী, িািং 

মিানাইছসি ১. ১৫৪ ১৫৪

১৯৩

১৯৬

২০০

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

ম াোঃ আবুল ম াসিন, স িং আোঃ  ান্নান, িািং মিানাইছসি

০.৮ ১৫৪ ১৫৪

২০১

 ম াোঃ আসশক স য়া, স িং আোঃ  াসক , িািং মিানাইছসি

১. ১৫৪ ১৫৪

২০২

 ম াোঃ আোঃ কাসদর, স িং মৃি আব্দল আসজজ, িািং 

মিানাইছসি ১.৮ ১৫৪ ১৫৪

২০৩

ম াোঃ আলী ম াসিন, স িং মৃি আস র ম াসিন, িািং 

মিানাইছসি ১.৩৭ ১৫৪ ১৫৪

ম াোঃ আবুল ম াসিন, স িং মৃি আলী ম াসিন, িািং 

মিানাইছসি ০.৫৩ ৬০ ৬০

 ম াোঃ আোঃ িাসরক, স িং মিানা স য়া, িািং মিানাইছসি

১.২৫ ৬০ ৬০

 ম াোঃ আবুল কালা , স িং মিানা স য়া, িািং মিানাইছসি

০.৩৭ ৬০ ৬০

২০৫

ম াোঃ ইসিি স য়া, স িং ইি াইল স য়া, িািং মিানাইছসি

০.৫ ৬০ ৬০

২০৫

ম াোঃ আলী স য়া, স িং জসলল ম া াম্মদ, িািং মিানাইছসি

০.৫৬ ৬০ ৬০

২০৬

ম াোঃ  চাঁন স য়া, স িং ম াছাইন আলী, িািং মিানাইছসি

০.০৭ ৬০ ৬০

ম াোঃ  দুদু স য়া, স িং সুলিান স য়া, িািং মিানাইছসি

০.৯৪ ৬০ ৬০

 ম াোঃ চারম্ন স য়া, স িং ফজল আলী, িািং মিানাইছসি

০.৩৫ ৬০ ৬০

 ম াোঃ সদলু স য়া, স িং গসণ স য়া, িািং মিানাইছসি ০.৪ ৬০ ৬০

২০৮

 ম াোঃ সছসিক স য়া, স িং সুজাি আলী, িািং মিানাইছসি

০.২১ ৬০ ৬০

২০৯

 ম াোঃ জুলফু স য়া, স িং মনায়াি আলী, িািং মিানাইছসি

০.১৫ ৬০ ৬০

২০৭

২০০

২০৩

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২০৯

ম াোঃ মকারিান আলী, স িং িরমুজ আলী, িািং 

মিানাইছসি ০.৩১ ৬০ ৬০

 ম াোঃ জুনাি আলী, স িং দুলা স য়া, িািং মিানাইছসি

১.০৭ ৬০ ৬০

ম াোঃ  াসলক ম াসিন, স িং আস র ম াসিন, িািং 

মিানাইছসি ০.২৫ ৬০ ৬০

 ম াোঃ স লু স য়া, স িং গসণ স য়া, িািং মিানাইছসি ০.৩৪ ৬০ ৬০

২১২

 ম াোঃ ম া ন স য়া, স িং িরি আী, িািং মিানাইছসি

০.১১ ৬০ ৬০

২১২

 ম াোঃ র জান আলী, স িং িফর আলী, িািং মিানাইছসি

০.১১ ৬০ ৬০

২১৩

ম াোঃ ফসরদ স য়া, স িং ইজ্জি আলী, িািং মিানাইছসি

০.২৩ ৬০ ৬০

ম াোঃ নুর স য়া, স িং আফছর উসিন, িািং মিানাইছসি

০.২৬ ৬০ ৬০

 ম াোঃ িজলু স য়া, স িং মনায়াি আলী, িািং মিানাইছসি

০.১ ৬০ ৬০

 ম াোঃ ম াক্তার ম াসিন, স িং আস র ম াসিন, িািং 

মিানাইছসি ০.২ ৬০ ৬০

২১৫

ম াোঃ আলী আকির, স িং র জান আলী, িািং মিানাইছসি

০.১ ৬০ ৬০

২১৬

ম াোঃ কসির আ স দ, স িং লাল স য়া, িািং মিানাইছসি

০.১৩ ৬০ ৬০

২১৬

 ম াোঃ িা াবুসিন, স িং ইজ্জি আলী, িািং মিানাইছসি

০.১৬ ৬০ ৬০

 ম ািাোঃ মরাসকয়া মিগ , স্বা ী আল  স য়া, িািং 

মিানাইছসি ০.১ ৬০ ৬০

ম াোঃ ম াক্তল ম াসিন, স িং সজন্নি আলী, িািং জঙ্গলপুর

০.১ ১৭৫ ১৭৫

২১০

২১৩

২১৭

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

ম াোঃ মিসল  স য়া, স িং আব্দুর রসশদ, িািং জঙ্গলপুর

০.১ ১৭৫ ১৭৫

২১৯

 ম াোঃ মখাকন স য়া, স িং আিদুর রসশদ, িািং জঙ্গলপুর

০.০৫ ১৭৫ ১৭৫

২১৯

 ম াোঃ িা ছুল  ক, স িং আলিাফ আলী, িািং জঙ্গলপুর

০.১৫ ১৭৫ ১৭৫

২২০

ম াোঃ আিদুল ছাত্তার, স িং মকারিান আলী, িািং 

জঙ্গলপুর ০.১ ১৭৫ ১৭৫

ম াোঃ আব্দুল  ান্নান, স িং ইব্রাস  , িািং দলকুইয়া ০.১ ১৭৫ ১৭৫

 ম াোঃ আব্দুল লসিফ, স িং আব্দুল আসজজ, িািং দলকুইয়া

১৭৫ ১৭৫

ম াোঃ আবুল িশার, স িং কসল  উসিন, িািং দলকুইয়া

১৭৫ ১৭৫

২২২ ০.৩ ২৪ ২৪

২২৩ ০

২২৩ ও র স য়া, স িং আনু স য়া, িািং আ ানগন্ডা ০.০৬ ২৪ ২৪

ফুল স য়া, স িং মৃি জলফু স য়া, িািং আ ানগন্ডা ০.১ ২৪ ২৪

ম াোঃ শা সু স য়া, স িং মৃি অসল স য়া, িািং আ ানগন্ডা ০.০৫ ২৪ ২৪

স রন স য়া, স িং ম াসিন আলী, িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.০৩ ২৪ ২৪

২২৫ কালা স য়া, স িং ম াসিন আলী, িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.৮ ৬৩ ৬৩

২২৬  িাজুল ইিলা , স িং মৃি আলী আকির, িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.৫ ৬৩ ৬৩

২২৭ ইদু স য়া, স িং মৃি িাসলি আলী, িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.৫ ৬৩ ৬৩

ম য়ার আ াম্মদ, স িং ম াসিন আলী, িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.৫ ৬৩ ৬৩

 ারম্নন স য়া, স িং মৃি আলী আজ্জ , িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.৫ ৬৩ ৬৩

জাফর আ ম্মদ, স িং অস দুর র  ান, িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.২৫ ৬৩ ৬৩

২২৯ কাসদর, স িং অস দুর র  ান,  িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.২৫ ৬৩ ৬৩

২২৯  সনর ম াসিন, স িং মৃি অস দুর র  ান, িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.২৫ ৬৩ ৬৩

২৩০  ঞ্জু, স িং মৃি অস দুর র  ান, , িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.২৫ ৬৩ ৬৩

আব্দুল  াসলক, স িং মৃি আলী আকির িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.২ ৬৩

২২৪

২২৭

২৩১

৬৩

২১৭

২২০

 ীর ম াসিন, স িং মৃি সুলিান স য়া, িািং আ ানগন্ডা

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

ম া াম্মদ আলী, স িং শসফকুর র  ান, িািং রাঙ্গা াটিয়া

০.৫ ৬৩

আনা স য়া, স িং মৃি আলী আ ম্মদ,  িািং রাঙ্গা াটিয়া

০.৫ ৬৩

২৩২ আব্দুল লসিফ, স িং মৃি রসফকুল ইিলা , িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.২ ৬৩

২৩৩  ামুন, স িং রসফকুল ইিলা , িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.২ ৬৩

২৩৩ সু ন, স িং মৃি রসফকুল ইিলা , িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.২ ৬৩

আব্দুল গফুর, স িং ইউনুছ আলী, িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.৩ ৬৩

 াসনফ স য়া, স িং িা াদ আলী, িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.৩ ৬৩

শা াজা ান, স িং মৃি শসফকুর র  ান, িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.৪ ৬৩

২৩৬ নূর আ াম্মদ, স িং ম াসিন আলী িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.২ ৬৩

২৩৬ আল গীর, স িং মৃি ও র আলী, িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.২ ৬৩

২৩৭ জা াঙ্গীর, স িং মৃি ও র আলী, িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.২ ৬৩

জাসকর, মৃি ও র আলী, িািং রাঙ্গা াটিয়া ০.২ ৬৩

ই া  ম াসিন, স িং মৃি আরি আলী, িািং শুিপুর ০.০২ ৫১৯

জালাল উসিন, স িং মৃি সিরাজ স য়া, িািং শুিপুর ০.০২ ৫১৯

২৩৯ জাফর, স িং মৃি ম ারসশদ আলী, িািং শুিপুর ০.০২ ৫১৯

২৪০  নছুর, স িং মৃি ম ারসশদ আলী, িািং শুিপুর ০.০২ ৫১৯

২৪০  মখারসশদ, স িং মৃি আোঃ আসজজ, িািং শুিপুর ০.০২ ৫১৯

০.০২ ৪৭৮

৭৬৭

০.০২ ৪৭৮

২৪৩ ৭৬৭

২৪৩ ০.০৩ ৪৭৮

২৪৪ ৭৬৭

০.০৩ ৪৭৮

৭৬৭

০.০২ ৪৭৮

২৪৬ ৭৬৭

২৪৭ ০.০২ ৪৭৮মদসলায়ার ম াসিন, স িং মখারসশদ স য়া, িািং সড ািলী ৪৭৮

আসনায়ার,স িং মৃি িাবুল স য়া,  িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

২৪৪

 ান্নান, স িং মৃি িাবুল স য়া, িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

নজরম্নল, স িং মৃি িাবুল স য়া, িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

৫১৯

২৪১

রাসজয়া মিগ , স িং মৃি   িাজ স য়া, িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

িাসজয়া মিগ , স িং মৃি   িাজ স য়া, িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

২৩৭

৬৩

৫১৯

৫১৯

৫১৯

৫১৯

২৩৪

৬৩

৬৩

৬৩

৬৩

৬৩

২৩১

৬৩

৬৩

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসি

৬৩

৬৩

৬৩

৬৩

কুস ল্লা
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৪৭ ৭৬৭

০.০২ ৪৭৮

৭৬৭

০.০২ ৪৭৮

২৪৯ ৭৬৭

২৫০ ০.০২ ৪৭৮

২৫১ ৭৬৭

০.০৪ ৪৭৮

৭৬৭

০.০৩ ৪৭৮

২৫৩ ৭৬৭

২৫৩ ০.০৩ ৪৭৮

২৫৪ ৭৬৭

০.০৩ ৪৭৮

৭৬৭

০.০৩ ৪৭৮

২৫৬ ৭৬৭

২৫৭ ০.০২ ৪৭৮

২৫৭ ৭৬৭

০.০৩ ৪৭৮

৭৬৭

০.০২ ৪৭৮

২৬০ ৭৬৭

২৬০ ০.০৩ ৪৭৮

২৬১ ৭৬৭

০.০২ ৪৭৮

৭৬৭

০.০২ ৪৭৮

২৬৩ ৭৬৭

২৬৪ সুরম্নজ স য়া, স িং অজ্ঞাি, িািং জগিরা পুর ২.৩ ১১৭১১৭

লাল স য়া, স িং লাল চান, িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

২৬১

িালা , স িং অজ্ঞাি, িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

ইশ্রাসফল, স িং কালা স য়া, িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

নয়ন, স িং আবুল কাসশ  , িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

২৫৮

জা াল, স িং আোঃ খাসলক, িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

জাসকর ম াসিন, স িং মৃি িসফক িান্ডারী, িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

রম্ন া মিগ , স িং মৃি আলী আকির, িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

২৫৫

িফুরা মিগ , স্বা ী মিসল  স য়া, িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

মরাশনারা মিগ , স্বা ী মিসলশ স য়া, িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

 সনর ম াসিন, স িং মৃি িসফক িান্ডারাী, িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

২৫১

িা ছু স য়া, স িং মৃি িসফক িান্ডারী, িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

মরাসকয়া মিগ , স্বা ী কালা স য়া, িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

মদসলায়ার ম াসিন, স িং মখারসশদ স য়া, িািং সড ািলী

৭৬৭

২৪৮

সিরাজ স য়া, স িং মখারসশদ স য়া, িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

কালা , স িং মৃি িসফক িান্ডারী,  িািং সড ািলী ৪৭৮

৭৬৭

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

২৬৪ ইউনুছ স য়া, স িং মৃি  না স য়া, িািং জগিরা পুর ২.৩৬ ১১৭

ফারসজ উসিন, স িং মৃি আশ্রাফ আলী, িািং জগিরা পুর ৫. ১১৭

আস র ম াসিন, স িং অজ্ঞাি, িািং জগিরা পুর ২.৫ ১১৭

মছরম্ন স য়া, স িং অজ্ঞাি, িািং জগিরা পুর ০.৫ ১১৭

২৬৭ রস জ আলী, স িং অজ্ঞাি, িািং জগিরা পুর ০.৫ ১১৭

২৬৭ আোঃ জিিার, স িং মিকান্দর আলী, িািং জগিরা পুর ০.২ ১১৭

২৬৮  সফজ স য়া, স িং মিকান্দর আলী, িািং জগিরা পুর ০.২ ১১৭

  তু্ম স য়া, স িং মিকান্দার আলী, িািং জগিরা পুর ০.২ ১১৭

আোঃ  সিন, স িং মিকান্দর আলী, িািং জগিরা পুর ০.২ ১১৭ ১১৭

সছসিকুর র  ান, স িং মৃি ইজ্জি আলী িািং জগিরা পুর

০.৮৫

২০৯

২০৯

২৭০

 াজী িসফক উসিন  াষ্টার, স িং  াি ি আলী, িািং 

জগিরা পুর ০.৮৫

২০৯

২০৯

২৭১ কাসি , স িং ডাোঃ সর ন িািং জগিরা পুর ০.৪৩ ২০৯ ২০৯

২৭১ ম াসিন, স িং ডাোঃ সর ন িািং জগিরা পুর ০.৪২ ২০৯ ২০৯

ডাোঃ িানাউলস্না , স িং মৃি এসল  আলী িািং জগিরা পুর

০.৮৫

২০৯

২০৯

সিসিক স য়া, স িং অজ্ঞাি, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

কালা স য়া, স িং মৃি  াসি  স য়া, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১৫ ৮৯ ৮৯

২৭৩

মজাৎিণা মিগ , স্বা ী মৃি নুসর আল , িািং কাঁঠাসলয়া

০.২

৮৯

৮৯

২৭৪

 সনায়ারা মিগ , স্বা ী আব্দুল  াসলক, িািং কাঁঠাসলয়া

০.২

৮৯

৮৯

২৭৫ মদসলায়ার ম াসিন, স িং অজ্ঞাি, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

ম াসিন স য়া, স িং  সু স য়া, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১৮ ৮৯ ৮৯

সুসফয়া খাতুন, স্বা ী আস র ম াসিন, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

ইব্রাস  , স িং মৃি িিি আলী, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

২৭৭ জসরফা খাতুন, স িং মৃি িিি আলী, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

২৭৭ সুয়া স য়া, স িং আব্দুল  স ন, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

২৭৮ আিদুর রাজ্জাক, স িং আব্দুল  স ন, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

২৭৫

১১৭

১১৭

১১৭

২৬৮

১১৭

২৭২

১১৭

২৬৫

১১৭

১১৭

১১৭

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

আব্দুর রসশদ স য়া, স িং মরৌশন আলী, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

নূর স য়া, স িং  নু স য়া, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১৫ ৮৯ ৮৯

রসফক স য়া, স িং মৃি আব্দুল  াস দ, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

২৮০  রতুল ম াসিন, স িং মৃি আসজজ, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

২৮১  নু স য়া, স িং আনু স য়া, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

২৮১

আসলক ম াসিন, স িং মৃি আব্দুল আসজজ, িািং কাঁঠাসলয়া

০.২

৮৯

৮৯

নূরম্ন স য়া, স িং মৃি আলী আজ্জ , িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

আলী আ াম্মদ, স িং মৃি আলী আজ্জ , িািং কাঁঠাসলয়া

০.২

৮৯

৮৯

ম া াম্মদ আলী, স িং মৃি আলী আজ্জ , িািং কাঁঠাসলয়া

০.২

৮৯

৮৯

২৮৪

 ম য়ার আ াম্মদ, স িং মৃি আলী আজ্জ , িািং কাঁঠাসলয়া

০.২

৮৯

৮৯

২৮৪ আবু িাস র, স িং মৃি আলী আজ্জ , িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

২৮৫ িসশর, স িং মৃি আলী আজ্জ , িািং কাঁঠাসলয়া ০.১৫ ৮৯ ৮৯

আব্দুর রাজ্জাক, স িং মিািা স য়া, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

আনা স য়া, স িং  াি ি আলী, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১৫ ৮৯ ৮৯

িাচ্চু স য়া, স িং িসন্দ আলী, িািং কাঁঠাসলয়া ০.৩ ৮৯ ৮৯

২৮৭ আবুল  াসি , স িং জলফু স য়া, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১৫ ৮৯ ৮৯

২৮৮ আব্দুল গফুর, স িং আব্দুল  সজদ, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

২৮৮  ম াখসলছ, স িং মৃি মনায়াি আলী, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

নুরম্নল ইিলা , স িং মৃি মনায়াি আলী, িািং কাঁঠাসলয়া

০.২

৮৯

৮৯

ফারম্নক, স িং মৃি র জান আলী, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

আোঃ মছাি ান, স িং মৃি আলী আশ্রাফ, িািং কাঁঠাসলয়া

০.২৫

৮৯

৮৯

২৯১ মিসল , স িং মৃি আব্দুল গফুর, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১ ৮৯ ৮৯

২৯১ আব্দুল  সিন, স িং মৃি আলী আজ্জ , িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

২৯২ আব্দুল রাজ্জাক, স িং মৃি ও র আলী, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১৫ ৮৯ ৮৯

২৭৯

২৮২

২৮৫

২৮৯

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি 

দাগ

আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য  

িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃ ীি ব্যিস্থা  ন্তব্যি.নিং. মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

িাসল া মিগ , স্বা ী  ন্তু স য়া, িািং কাঁঠাসলয়া ০.৩ ৮৯ ৮৯

মদসলায়ার ম াসিন, স িং দুলা স য়া, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২৫ ৮৯ ৮৯

স জানুর র  ান, স িং মৃি আলী আশ্রাফ, িািং কাঁঠাসলয়া

০.২৫

৮৯

৮৯

২৯৪ নুরম্ন স য়া, স িং আলী আশ্রাফ, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

২৯৫ কাসদর স য়া, স িং মৃি আলী আশ্রাফ, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

২৯৫  দুলা স য়া, স িং ম স র আলী, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১৫ ৮৯ ৮৯

আলস  স য়া, স িং মৃি নুরম্নল  ক, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১৫ ৮৯ ৮৯

কালা  স য়া, স িং আলী স য়া, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১৩ ৮৯ ৮৯

শস দ স য়া, স িং মৃি জয়নাল উসিন, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১২ ৮৯ ৮৯

২৯৭ আ ান স য়া, স িং আশি আলী, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

২৯৮ খায়রম্ননসন্নছা, স্বা ী   র , িািং কাঁঠাসলয়া ০.১৫ ৮৯ ৮৯

২৯৯ আকির, স িং আশ্রাফ আলী, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২৫ ৮৯ ৮৯

কাসি , স িং শস দুর র  ান, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

নুরম্নল ইিলা , স িং মনায়াি আলী, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২১ ৮৯ ৮৯

 ম াকার  আলী, স িং মৃি   র  আলী, িািং কাঁঠাসলয়া

০.২

৮৯

৮৯

৩০১ আলী আজ্জ , স িং মৃি জুনাি আলী, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

৩০১  াস দ আলী, স িং আব্দুল  সজদ, িািং কাঁঠাসলয়া ০.২ ৮৯ ৮৯

৩০২  সনর ম াসিন, স িং আলিাফ আলী, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১ ৮৯ ৮৯

অস দ স য়া, স িং জয়নাল আসিদনী, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১ ৮৯ ৮৯

আবুল কালা  আজাদ, স িং মৃি আসলক ম াসিন, িািং 

কাঁঠাসলয়া ০.১

৮৯

৮৯

ফসরদ স য়া, স িং মৃি আব্দুল  াসলক, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১ ৮৯ ৮৯

৩০৪  ঈনউসিন, স িং অস দ স য়া, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১ ৮৯ ৮৯

৩০৫  ামুন, স িং অস দ স য়া, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১ ৮৩৪ ৮৩৪

৩০৫ শা াআল , স িং নূরম্নল  ক, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১ ৮৩৪ ৮৩৪

৩০৬ জা াঙ্গীর ম াসিন, স িং সছসিক স য়া, িািং কাঁঠাসলয়া ০.১ ৮৩৪ ৮৩৪

২২৯.৭

২৯৬

২৯৯

৩০৩

ম াট

২৯২

৬ ধারা 

মগসজটভূক্ত

 মিস  াকা ঘর 

তিরী কসর 

িিিাি 

করসছন।

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক 

 ত্র সলখা 

 সয়সছ। উসেদ 

প্রিত্মাি মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

-

জা িাসিকুস ল্লা
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