
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

১ ম াোঃ ইব্রাসি , সিিা-আলী আজ , গ্রা - ইলাশপুর। 

আদশ শ িদর, কুস লস্না।

০.১১ জা িাসি ৩৮ ৩৮

২ ম াোঃ কা াল মিাসিন, সিিা-আব্দুি মিািান,  গ্রা - 

জা িাসি, আদশ শ িদর, কুস লস্না।

০.১৪ ৪৯৮ ৪৯৮

৩ ম াোঃ আব্দুল িাসল , সিিা-মৃি মিকা ত্মর আলী,  

গ্রা - জা িাসি,  আদশ শ িদর, কুস লস্না।

০.৫৯ ৫০৩ ৫০৩

৪ ম াোঃ শাি আল , সিিা- ম াোঃ আবুল মিাসিন ,  গ্রা - 

জা িাসি,  আদশ শ িদর, কুস লস্না।

০.২২ ৫৬৩ ৫৬৩

৫ ম াোঃ ফজলুল িক শাসিন, সিিা-মৃি তিয়ি আলী,  

গ্রা - জা িাসি, আদশ শ িদর, কুস লস্না।

০.২ ৪৭৫ ৪৭৫

৬ ম াোঃ আব্দুল ম ানাফ, সিিা-মৃি কালা স য়া,  গ্রা - 

জা িাসি,  আদশ শ িদর, কুস লস্না।

০.৪ ৫৫২ ৫৫২

৭ ম ািাম্মদ আলী , সিিা- আব্দুল িাস দ,  গ্রা - 

িিজ্বালা,  আদশ শ িদর, কুস লস্না।

২. ৫৫২ ৫৫২

৮ (ক)  ম াোঃ আব্দুল  ান্নান (খ) আব্দুল ম ািািান (গ) 

মিসল  স য়া,  সিিা-আব্দুল  সজদ,  গ্রা -িি ত্মপুর,  

আদশ শ িদর, কুস লস্না।

১.৬ ৫৫২ ৫৫২

৯ (ক)  াত্তার স য়া (খ) আব্দুল  সিন স য়া,  সিিা-

মকারিান আলী,  গ্রা -িি ত্মপুর,  আদশ শ িদর, 

কুস লস্না।

০.৫

১০ (ক) ম াোঃ আলী স য়া িদ শার (খ) সিরাজ স য়া (গ) 

আব্দুর রাজ্জাক  সিিা- মৃি আলী মনওয়াজ, গ্রা - 

িি ত্মপুর, আদশ শ িদর, কুস লস্না।

০.৮ ৫৫২

১১ আলী আশ্রাফ, সিিা-মৃি মদৌলি আিম্মদ,  গ্রা - 

িি ত্মপুর, আদশ শ িদর, কুস লস্না।

০.১৬ ৫২৫

১২ (ক) ম াোঃ আবুল কাসশ  (খ) িাি ি উলস্না (গ) 

আক্তার মিাসিন, সিিা- মৃি ফজলুল িক,গ্রা -

িি ত্মপুর,িদর, কুস লস্না।

০.৪ ৫৫২

১৩ (ক) ম াোঃ জানু স য়া (খ) আব্দুল জসলল, সিিা- মৃি 

মিানা স য়া, গ্রা - িিজ্বালা,র্ িদর, কুস লস্না।

০.৮ ৫৫২

১৪ (ক) ম াোঃ শাি আল  (খ) শাি জািান, সিিা- মৃি 

আলী আশ্রাফ, গ্রা - িি ত্মপুর, আদশ শ িদর, কুস লস্না।

০.৪ ৫৫২

১৫ ম াোঃ ফজলু স য়া, সিিা-মৃি আলী আিম্মদ,  গ্রা - 

িি ত্মপুর,  আদশ শ িদর, কুস লস্না।

০.৪ ৫৫২

ঘ) ব্যসক্ত  াসলকানাধীন স্থায়ী স্থািনাসিিীন জস  (কৃসি জস , চারণভূস , িাগান, লিণ চাি, িসিি ভূস  ইিযাসদ)

৬ ধারা  কৃসি জস জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক

 িত্র সলখা 

িসয়স । 

উসেদ 

প্রিত্মাি 

মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

িিজ্বালা

ি.নং. মজলা উিসজলা মরঞ্জ সিট

কুস ল্লা

জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জির দখলকৃি 

অন্যান্য  িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃিীি ব্যিস্থা  ন্তব্যিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল
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ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান আর.এি দাগ আর .এি 

খসিয়ান

সি.এি দাগ সি.এি খসিয়ান

ি.নং. মজলা উিসজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জির দখলকৃি 

অন্যান্য  িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃিীি ব্যিস্থা  ন্তব্যিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল

১৬ (ক)  ম াোঃ িসিদুলস্নাি ভূ ূঁইয়া (খ) িাি ি উলস্নাি 

ভূইয়া সিিা- মৃি িাজ উসিন ভূইয়া, গ্রা - িি ত্মপুর, 

আদশ শ িদর, কুস লস্না।

০.৬৫ ৫২৫ ৫২৫

১৭ ম াোঃ তুিসন গং, সিং মৃি আোঃ রি ান, িাং 

রা পুরা

৪.৪৯ ৪৩৯২ ৪৩৯২

২০ ম াোঃ সুরম্নজ স য়া, সিং মৃি  নু স য়া, িাং 

িাল ান পুর

১.২ ৪৩৯২ ৪৩৯২

২১ আিদুল িাই িাবুল, সিং মৃি আন র আলী, 

িাং শাকিলা

২.৬২ ৪০৯৮ ৪০৯৮

২২ িাংলাসদশ রাইসফল ১০ সি.সজ.সি, 

মকাটিািী, কুস লস্না

০.১ ৩৫৮২ ৩৫৮২

২৩ কুস লস্না মিনাসনিাি, মকাটিািী, কুস লস্না ২.৫ ৩৫৮৪ ৩৫৮৪

২৪ ম াোঃ নুরম্নল ইিলা  গং, সিং মৃি ি ন 

আলী (মিাসিন আলী), িাং িাসিগািা

১.৩৯ ৩৪৭৬ ৩৪৭৬

২৫  ম াোঃ নুরম্ন আকিার, সিিাোঃ রম্নিত্ম  আলী, িাংোঃ 

রাসজশপুর

০.৭ ৩৮১ ৩৮১

২৬  ম াোঃ অদুদ স য়া, সিিাোঃ আিম্মদ আলী, িাংোঃ 

রাসজশপুর

০.৭ ৩৮১ ৩৮১

২৭  ম াোঃ  ন্নান স য়া, সিিাোঃ আিন আলী, িাংোঃ 

রাসজশপুর

০.৭ ৩৮১ ৩৮১

২৮  ম াোঃ আইয়ুি আলী, সিিাোঃ ম াজাফর আলী, িাংোঃ 

রাসজশপুর

০.৭ ৩৮১ ৩৮১

২৯  ম াোঃ আিদুল  ান্নান, সিিাোঃ ফজলুর রি ান, িাংোঃ 

রাসজশপুর

০.৭ ৩৮১ ৩৮১

৩০  ম াোঃ এরশাদ স য়া, সিিাোঃ অদুদ স য়া, িাংোঃ 

রাসজশপুর

০.৭ ৩৮১ ৩৮১

৩১  ম াোঃ িারম্নন স য়া, সিিাোঃ জালাল উসিন, িাংোঃ 

রাসজশপুর

০.৭ ৩৮১ ৩৮১

৩২  ম াোঃ আবু ইউছুফ, সিিা মৃি- ম ািাম্মদ আলী, িাংোঃ 

রাসজশপুর

৪.৭৪ ৩৮২ ৩৮২

৩৩ ম াোঃ আিদুল  ান্নান, সিিা মৃি- আক ি আলী, িাংোঃ 

কৃষ্ণপুর

০.২ ৩৮৪ ৩৮৪

৩৪ ম াোঃ আিদুল ম ািিান, সিিাোঃ সিরাজ স য়া, িাংোঃ 

কৃষ্ণপুর

৩.৩৫ ৩৮৪ ৩৮৪

৬ ধারা  কৃসি জস জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক

 িত্র সলখা 

িসয়স । 

উসেদ 

প্রিত্মাি 

মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

িিজ্বালা

লাল াই 

িািাি

রাসজশপুর

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

ি.নং. মজলা উিসজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জির দখলকৃি 

অন্যান্য  িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃিীি ব্যিস্থা  ন্তব্যিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল

৩৫ ম াোঃ গসন স য়া, সিিাোঃ তিয়ি আলী, িাংোঃ কৃষ্ণপুর ৩.৩৬ ৩৮৪ ৩৮৪

৩৬ ডাোঃ ম াোঃ  ীর আিস দ িাসর ,  িাংোঃ মকা াি মডাগা ০.৯ ২৩৭ ২৩৭

৩৭ ম াোঃ  ীর  সজবুল িক গং, িাংোঃ মকা াি মডাগা, 

মচৌিগ্রা 

০.৮৫ ২৩৭ ২৩৭

৩৮ ম াোঃ আিদুর রি ান, সিিাোঃ আিদুল  সজদ, িাংোঃ 

রাসজশপুর

২. ২২৫ ২২৫

৩৯ ম াোঃ আলী স য়া, সিিা মৃি- ন র উসিন, িাংোঃ 

লালিাগ

০.৯২ ২৮২ ২৮২

৪০ মিসল  স য়া গং, সিিা মৃি- মখারসশদ আলী, িাংোঃ 

জগপুর

০.১৬ ১২০ ১২০

৪১ ম াোঃ আিদুল  াসলক গং, সিং মৃি- ম রাগ আলী, 

িাংোঃ জগপুর

০.৫ ১১২/সি ১১২/সি

৪২  ম াোঃ স নু স য়া, সিিাোঃ মনায়াি আলী, িাংোঃ জগপুর ০.৫ ১১২/সি ১১২/সি

৪৩  ম াোঃ ম াখসল  স য়া, সিিাোঃ মনায়াি আলী, িাংোঃ 

জগপুর

০.৫ ১১২/সি ১১২/সি

৪৪  ম াোঃ মিলাসয়ি মিাসিন, সিিাোঃ আলী আিস দ, িাংোঃ 

জগপুর

০.৫ ১১২/সি ১১২/সি

৪৫ ম াোঃ জলফু স য়া, সিিা মৃি- িিি আলী, িাংোঃ 

জগনগর

০.৩ ৩৪ ৩৪

৪৬ ম াোঃ বুলু স য়া, সিিা মৃি- িিি আলী, িাংোঃ জগনগর ০.৩ ৩৪ ৩৪

৪৭ ম াোঃ আিদুল ওয়াসজদ,  সিং মৃি- িিি আলী, িাংোঃ 

জগনগর

০.৬ ৩৪ ৩৪

৪৮ ম াোঃ শাি-মনওয়াজ, সিিাোঃ আলী আকির, িাংোঃ 

মগায়ালগাঁও

০.২৫ ৩৪ ৩৪

৪৯ ম াোঃ ফটিক স য়া, সিিাোঃ মগারা স য়া, িাংোঃ জগনগর ০.২৫ ৩৪ ৩৪

৫০ ম াোঃ আনু স য়া, সিিাোঃ মফলা গাজী, িাংোঃ জগনগর ০.১৬ ৫ ৫

৫১ ম াোঃ মচছু স য়া, সিিাোঃ আম্বর আলী, িাংোঃ জগনগর ০.১৬ ৫ ৫

৫২ ম াোঃ আিদুল  াসলক গং, সিিা মৃি- আস র আলী, 

িাংোঃ  থুরাপুর

১.৪ ৪৫১ ৪৫১

৫৩ ম াোঃ মগালা  মিাসিন, সিিা মৃি- আইছুল গাজী, িাংোঃ 

 থুরাপুর

২. ৪৫১ ৪৫১

িাসি পুর

৬ ধারা  কৃসি জস 

জুসগর পুষ্কুরনী

জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক

 িত্র সলখা 

িসয়স । 

উসেদ 

প্রিত্মাি 

মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

রাসজশপুর

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

ি.নং. মজলা উিসজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জির দখলকৃি 

অন্যান্য  িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃিীি ব্যিস্থা  ন্তব্যিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল

৫৪  ম াোঃ  ামুনুর রসশদ, সিিা মৃি- িারম্ননুর রসশদ, 

িাংোঃ  থুরাপুর

০.১৪ ৪৫১ ৪৫১

৫৫  ম াোঃ িানিীর আিস দ, সিিাোঃ এ .এ ম ািত্মফা, 

িাংোঃ  থুরাপুর

০.১৩ ৪৫১ ৪৫১

৫৬  ম াোঃ   িাজ খাঁন, সিিা মৃি- আলী মনয়াজ খাঁন, 

িাংোঃ  থুরাপুর

০.৯২ ৪৫১ ৪৫১

৫৭  ম াোঃ রম্নসিল স য়া গং, সিিা মৃি- আলিাফ আলী, 

িাংোঃ  থুরাপুর

০.৬৭ ৪৫১ ৪৫১

৫৮ ম াোঃ  াসদকুর রি ান, সিিা মৃি-সিরাজুল ইিলা , 

িাংোঃ  থুরাপুর

১. ৫৫ ৫৫

৫৯ ম াোঃ অসিদুর রি ান খাঁন, সিিা মৃি-  রহু  আলী 

খাঁন, িাংোঃ  থুরাপুর

০.২ ৬০ ৬০

৬০ ম াোঃ িা ানুজ্জা ান, সিিাোঃ আিদুল আসজজ, িাংোঃ 

 থুরাপুর

০.৬৪ ৫৮ ৫৮

৬১  ম াোঃ আিদুল কাসশ  গং, সিিা মৃি- জুনাি আলী, 

িাংোঃ  থুরাপুর

১. ৫৮ ৫৮

৬২ ম াোঃ িা ানুজ্জা ান, সিিাোঃ আিদুল আসজজ, িাংোঃ 

 থুরাপুর

১.১৬ ১০৫ ১০৫

৬৩ ম াোঃ ইব্রাসি  খসলল, সিিাোঃ আিদুল আসজজ, িাংোঃ 

 থুরাপুর

২. ১০৫ ১০৫

৬৪ ম াোঃ জাফর  াসদক, সিিা মৃি- িাজী নসু স য়া, িাংোঃ 

জয়নগর

০.৮ ১৯০ ১৯০

৬৫ ম াোঃ  াসদক  াষ্টার, সিিা মৃি- ননু গাজী, িাংোঃ 

জয়নগর

০.৭ ১৯০ ১৯০

৬৬  ম াোঃ িা ছুল িক গং, সিিা মৃি- আম্বর আলী, িাংোঃ 

জয়নগর

০.৫ ১৯০ ১৯০

৬৭ ম াোঃ আিদুল  স ন গং, সিিা মৃি- ম াক্তল মিাসিন, 

িাংোঃ িাসি পুর

০.৩ ১৯০ ১৯০

৬৮  ম াোঃ ম রাজ স য়া, সিিা মৃি- ঢলু স য়া, িাংোঃ 

িাসি পুর

১.৫৬ ১৯০ ১৯০

৬৯ ম াোঃ সুরম্নজ স য়া, সিিা মৃি- আরজ স য়া, িাংোঃ 

জয়নগর

১.৪ ১৩০ ১৩০

৭০ ম াোঃ আলী আকির, সিিা মৃি- আলী স য়া, িাংোঃ 

 থুরাপুর

০.৪১ ৪৬১ ৪৬১

৭১ ম াোঃ  ামুনুর রসশদ, সিিা মৃি- িারম্ননুর রসশদ, িাংোঃ 

 থুরাপুর

০.৭ ৪৬১ ৪৬১

৭২  ম াোঃ িানিীর আিস দ, সিিাোঃ এ.এ  ম ািত্মফা, 

িাংোঃ  থুরাপুর

০.৮৯ ৪৬১ ৪৬১

িাসি পুর

৬ ধারা  কৃসি জস জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক

 িত্র সলখা 

িসয়স । 

উসেদ 

প্রিত্মাি 

মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

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

ি.নং. মজলা উিসজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জির দখলকৃি 

অন্যান্য  িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃিীি ব্যিস্থা  ন্তব্যিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল

৭৩ ম াোঃ রম্নসিল স য়া গং, সিিা মৃি- আলিাি আলী, 

িাংোঃ  থুরাপুর

১.২ ৪৬১ ৪৬১

৭৪ ম াোঃ আলী আকির, সিিা মৃি- আলী স য়া, িাংোঃ 

সিম্মিপুর

০.৮ ৪৫৮ ৪৫৮

৭৫ ম াোঃ নুরম্নল ইিলা , সিিা মৃি- আজগর আলী, িাংোঃ 

ধ শপুর

০.৪৬ ৪৫৮ ৪৫৮

৭৬ ম াোঃ ম াক্তল মিাসিন, সিিা মৃি- আিদুল জিিার, 

িাংোঃ সিরাসি পুর

০.৬ ৪৫৮ ৪৫৮

৭৭ ম াোঃ  ামুনর রসশদ, সিিা মৃি- িারম্ননুর রসশদ, িাংোঃ 

 থুরাপুর

১. ৪৫৩ ৪৫৩

৭৮ ম াোঃ িানিীর আিস দ, সিিাোঃ এ.এ  ম ািত্মফা, 

িাংোঃ  থুরাপুর

১. ৪৫৩ ৪৫৩

৭৯ ম াোঃ আিদুল িাসক  গং, সিিা মৃি- ম ািাম্মদ আলী, 

িাংোঃ  থুরাপুর

১.৬ ৪৫৩ ৪৫৩

৮০ ম াোঃ নুরম্নল ইিলা , সিিা মৃি- আজগর আলী, িাংোঃ 

ধ শপুর

১.০৩ ৪৫৩ ৪৫৩

৮১  ম াোঃ আিদুর রি ান গং, সিিা মৃি- আিদুল  ন্নাফ, 

িাংোঃ সিলাল নগর

০.৬৬ ৪৫৩ ৪৫৩

৮২ ম াোঃ রম্নসিল স য়া গং, সিিা মৃি- আলিাি আলী, 

িাংোঃ  থুরাপুর

০.৩৭ ৪৫৩ ৪৫৩

৮৩ ম াোঃ ম ািসল  স য়া, সিিা মৃি- আসনায়ার আলী, 

িাংোঃ সনর্ শয়পুর

৩.১৮ ২৯ ২৯

৮৪  ম াোঃ িাচ্চু স য়া, সিিা মৃি- আসনায়ার আলী, িাংোঃ 

সনর্ শয়পুর

২.৯৭ ২৯ ২৯

৮৫  ম াোঃ আল গীর মিাসিন, সিিা মৃি- আলী মিাসিন, 

িাংোঃ সনর্ শয়পুর

২.৯৮ ২৯ ২৯

৮৬  ম ািাোঃ  ায়া সিসি, স্বা ী- িাচ্চু স য়া, িাংোঃ সনর্ শয়পুর ০.২ ৮৯ ৮৯

৮৭  ম াোঃ  াসয়দ আলী, সিিাোঃ জাসিদ আলী, িাংোঃ 

সনর্ শয়পুর

০.৪ ৮৯ ৮৯

৮৮  ম াোঃ আিদুল জসলল স য়া, সিিা মৃি- ফজল 

আিম্মদ, িাংোঃ সনর্ শয়পুর

০.২ ৮৯ ৮৯

৮৯  ম াোঃ খসললুর রি ান, সিিা মৃি- ফলল আিম্মদ, 

িাংোঃ সনর্ শয়পুর

০.২ ৮৯ ৮৯

৯০  ম াোঃ িাি ি উলস্নাি, সিিা মৃি- মনায়াি আলী, 

িাংোঃ দসি িটগ্রা 

০.২ ৮৯ ৮৯

৯১ ম াোঃ িা ান, সিং আলী, আকির, িাং 

মগাসিন্দপুর

০.৪ ৮২ ৮২সিরাসি পুর

সনর্ শয়পুর

িাসি পুর

৬ ধারা  কৃসি জস জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক

 িত্র সলখা 

িসয়স । 

উসেদ 

প্রিত্মাি 

মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

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

ি.নং. মজলা উিসজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জির দখলকৃি 

অন্যান্য  িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃিীি ব্যিস্থা  ন্তব্যিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল

৯২ ম াোঃ িা ছুল িক, সিং মৃি অজু আিস দ, 

িাং মগাসিন্দপুর

০.৬ ৮২ ৮২

৯৩ ম াোঃ দুলাল স য়া, সিং ফজসল আিম্মদ, িাং 

মগাসিন্দপুর

০.৫ ৮৭ ৮৭

৯৪  ম াোঃ স রম্ন স য়া, সিং মৃি সুলিান স য়া, 

িাং সিরাসি পুর

০.৫ ৮৭ ৮৭

৯৫ ম াোঃ  সফজ উসিন, সিং মৃি আফাজ উসিন, 

িাং সিরাসি পুর

১. ৩১৪ ৩১৪

৯৬ ম াোঃ িাসশ  স য়া, সিং সজন্নি আলী, িাং 

ধ শপুর

০.২ ৩১৪ ৩১৪

৯৭ ম াোঃ আোঃ আসিক, সিং িজু গাজী, িাং 

ধ শপুর

২. ৩১৪ ৩১৪

৯৮  ম াোঃ আোঃ  ান্নান, সিং রজ ান আলী, িাং 

ধ শপুর

০.১ ৩১৪ ৩১৪

৯৯  ম াোঃ আসন  আলী, সিং আস র মিাসিন, 

িাং সিরাসি পুর

০.২ ৩১৪ ৩১৪

১০০ ম াোঃ ইি াইল, সিং আলী স য়া, িাং 

সিরাসি পুর

১. ৩১৪ ৩১৪

১০১ ম াোঃ দুলাল স য়া, সিং ফজল িক, িাং 

সিরাসি পুর

২. ৩১৬ ৩১৬

১০২  ম াোঃ কাসশ , সিং রস জ আিস দ, িাং 

সিরাসি পুর

২. ৩১৬ ৩১৬

১০৩  ম াোঃ িানাউলস্নাি, সিং মৃি আশ্রাফ আলী, 

িাং সিরাসি পুর

০.৭৫ ৩১৬ ৩১৬

১০৪ ম াোঃ আিদুর রসশদ, সিং মৃি আশ্রাফ আলী, 

িাং সিরাসি পুর

০.৫ ৩১৬ ৩১৬

১০৫  ম াোঃ ইউসুফ, সিং িাসিি উলস্নাি, িাং 

সিরাসি পুর

১.৭ ৩৮৫ ৩৮৫

১০৬  ম াোঃ আনা স য়া, সিং আশ্রাফ আলী, িাং 

সিরাসি পুর

১. ৩৮৫ ৩৮৫

১০৭  ম াোঃ মিতু  য়া  াষ্টার, সিং সিরাজ স য়া, 

িাং সিরাসি পুর

২. ১০১ ১০১

সিরাসি পুর

৬ ধারা  কৃসি জস জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক

 িত্র সলখা 

িসয়স । 

উসেদ 

প্রিত্মাি 

মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

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

ি.নং. মজলা উিসজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জির দখলকৃি 

অন্যান্য  িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃিীি ব্যিস্থা  ন্তব্যিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল

১০৮ ম াোঃ সিলস্নাল মিাসিন, সিং মৃি ইব্রাসি , 

িাং িারাইপুর

০.২ ৩৬ ৩৬

১০৯ ম াোঃ আব্দুল  সিন, সিং আবুল মিাসিন, িাং 

িারাইপুর

০.১৫ ৩৬ ৩৬

১১০ ম াোঃ আকিার স য়া, সিং আোঃ  াসলক, িাং 

িারাইপুর

০.২৫ ৩৬ ৩৬

১১১  ম াোঃ ম ািত্মফা স য়া, সিং সুলিান 

আিাম্মদ, িাং িারাইপুর

০.২ ৩৬ ৩৬

১১২  ম াোঃ ফারম্নক, সিং িা ন আলী, িাং 

িারাইপুর

০.২ ৩৬ ৩৬

১১৩  ম াোঃ নুরম্ন স য়া  াষ্টার, সিং মৃি চাঁন স য়া, 

িাং িারাইপুর

২. ৬৭ ৬৭

১১৪ ম াোঃ আিদুল  সিন, সিং  নু স য়া, িাং 

িারাইপুর

০.৩ ৭৭ ৭৭

১১৫ ম াোঃ আলী স য়া, সিং মৃি িায়দার আলী, 

িাং িারাইপুর

০.২ ৭৭ ৭৭

১১৬  ম াোঃ আনু স য়া, সিং জিিার আলী, িাং 

িারাইপুর

০.৪ ৭৭ ৭৭

১১৭  ম াোঃ আব্দুর রসশদ, সিং ইি াইল, িাং 

িারাইপুর

০.৩ ৭৭ ৭৭

১১৮ ম াোঃ আবুল মিাসিন, সিং িায়দার আলী, িাং 

িারাইপুর

০.৫ ৭৭ ৭৭

১১৯ ম াোঃ আবুল কাসশ , সিং িায়দার আলী, িাং 

িারাইপুর

০.২ ৭৭ ৭৭

১২০ আব্দুল  ান্নান, সিং জুলসফ আলী, িাং 

িারাইপুর

০.২ ৭৭ ৭৭

১২১  ম াোঃ ইি াইল, সিং আলী আিম্মদ, িাং 

িারাইপুর

০.৪ ৭৭ ৭৭

১২২  ম াোঃ আোঃ  স ন, সিং সুলিান আিস দ, 

িাং িারাইপুর

০.২ ৭৭ ৭৭

১২৩  ম াোঃ স জান স য়া, সিং ত য়দর আলী, িাং 

িারাইপুর

০.৩ ৭৭ ৭৭

িারাইপুর

৬ ধারা  কৃসি জস জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক

 িত্র সলখা 

িসয়স । 

উসেদ 

প্রিত্মাি 

মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

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

ি.নং. মজলা উিসজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জির দখলকৃি 

অন্যান্য  িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃিীি ব্যিস্থা  ন্তব্যিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল

১২৪ ম াোঃ িাসল  স য়া, সিং আোঃ রসশদ, িাং 

িারাইপুর

০.৪ ৭৭ ৭৭

১২৫  ম াোঃ শািআল , সিং আবুল মিাসিন, িাং 

িারাইপুর

০.২ ৭৭ ৭৭

১২৬  ম াোঃ আোঃ  সিন, সিং ইজ্জি আলী, িাং 

িারাইপুর

০.৪ ৭৭ ৭৭

১২৭  ম াোঃ আবুল কালা , সিং মৃি আব্দুল 

রাজ্জাক, িাং িারাইপুর

০.৩ ১৭৭ ১৭৭

১২৮  ম াোঃ সিরাজ স য়া গং, সিং তিয়দ আলী, 

িাং িারাইপুর

০.৫ ১৭৭ ১৭৭

১২৯  ম াোঃ আ ান উলস্নাি, সিং সজন্নি আলী, িাং 

িারাইপুর

০.২৫ ১৭৭ ১৭৭

১৩০  ম াোঃ দুদু স য়া, সিং ইজ্জি আলী, িাং 

িারাইপুর

০.২৪ ১৭৭ ১৭৭

১৩১  ম াোঃ আব্দুল  াসলক, সিং ফজলু স য়া, িাং 

িারাইপুর

০.৪ ০

১৩২  ম াোঃ িায়দার আলী, সিং র জান আলী, িাং 

িারাইপুর

০.৪ ০

১৩৩  ম াোঃ আবুল কাসশ , সিং িায়দার আলী, 

িাং িারাইপুর

০.৩ ০

১৩৪  ম াোঃ খাসলক স য়া, সিং আব্দুর রি ান, িাং 

িারাইপুর

০.২৫ ০

১৩৫  ম াোঃ দুলাল স য়া, সিং মৃি ইব্রাসি , িাং 

িারাইপুর

০.৩৫ ০

১৩৬  ম াোঃ জুসয়ল স য়া, সিং মগদু স য়া, িাং 

িারাইপুর

০.৭৫ ০

১৩৭  ম াোঃ আবুল স য়া, সিং িরিি আলী, িাং 

িারাইপুর

০.৩৫ ০

১৩৮ ম াোঃ আ ান উলস্নাি, সিং আলী আজ  

মচৌধুরী, িাং ক লপুর

০.৫ ০

১৩৯ ম াোঃ আিদুল কাসদর গং, সিং িাদশা স য়া, 

িাং িারাইপুর

০.৫ ০

িারাইপুর

৬ ধারা  কৃসি জস জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক

 িত্র সলখা 

িসয়স । 

উসেদ 

প্রিত্মাি 

মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

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

ি.নং. মজলা উিসজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জির দখলকৃি 

অন্যান্য  িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃিীি ব্যিস্থা  ন্তব্যিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল

১৪০  ম াোঃ  নিাজ স য়া, সিং মিলাল গাজী, িাং 

িারাইপুর

০.৫ ০

১৪১ ম াোঃ কাসশ  স য়া, সিং আোঃ  সিন, িাং 

িারাইপুর

০.৪ ০

১৪২ ম াোঃ দুলন স য়া, সিং আিদুল  সিন, িাং 

িারাইপুর

০.৪ ০

১৪৩ ম াোঃ ফারম্নক স য়া, সিং দুলাল স য়া, িাং 

িারাইপুর

০.৪৫ ০

১৪৪  ম াোঃ রসি  স য়া, সিং জলফু স য়া, িাং 

িারাইপুর

০.৫ ০

১৪৫ ম াোঃ নসজর স য়া, সিং জলফু স য়া, িাং 

িারাইপুর

০.৪৫ ১৯১ ১৯১

১৪৬ ম াোঃ আবু িাসির, সিং স শু স য়া, িাং 

িারাইপুর

০.৩৫ ১৯১ ১৯১

১৪৭ ম াোঃ আিদুল কাসদর, সিং আিদুল  াসলক, 

িাং িারাইপুর

০.৪ ১৯১ ১৯১

১৪৮ ম াোঃ আলী স য়া, সিং আলী আশ্রাফ, িাং 

িারাইপুর

০.৪৫ ১৯১ ১৯১

১৪৯ ম াোঃ আিদুি মিািিান, সিং আিদুল িাসনফ, 

িাং িারাইপুর

১. ২৩৫ ২৩৫

১৫০ ম াোঃ আলী, সিং মৃি িজল স য়া, িাং 

িারাইপুর

০.৫ ২৩৫ ২৩৫

১৫১  ম াোঃ আিদুল লসিফ, সিং ফজল িক, িাং 

িারাইপুর

০.৬ ২৩৫ ২৩৫

১৫২  ম াোঃ মদসলায়ার মিাসিন, সিং আলী আশ্রাফ, 

িাং িারাইপুর

১. ২৩৫ ২৩৫

১৫৩  ম াোঃ রম্নহুল আস ন, সিং আস র মিাসিন, 

িাং িারাইপুর

০.৯ ২৩৫ ২৩৫

১৫৪  ম াোঃ িসফকুল ইিলা , সিং মৃি মিকা ত্মর 

আলী, িাং িারাইপুর

০.১ ১১৭ ১১৭

১৫৫ ম ািাোঃ মদসলায়ারাসিগ , স্বা ীোঃ মগদু স য়া, 

িাং িারাইপুর

০.১৪ ১১৭ ১১৭

িারাইপুর

৬ ধারা  কৃসি জস জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক

 িত্র সলখা 

িসয়স । 

উসেদ 

প্রিত্মাি 

মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

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

ি.নং. মজলা উিসজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জির দখলকৃি 

অন্যান্য  িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃিীি ব্যিস্থা  ন্তব্যিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল

১৫৬ ম াোঃ আলফু স য়া, সিং ফজল িক, িাং 

িারাইপুর

০.১৫ ১১৭ ১১৭

১৫৭ ম াোঃ ম াখসল  স য়া, সিং আফির উসিন, 

িাং িারাইপুর

০.১ ১১৭ ১১৭

১৫৮ ম াোঃ আবুল িশার, সিং আফির উসিন, িাং 

িারাইপুর

০.০৮ ১১৭ ১১৭

১৫৯ ম াোঃ ইয়াকুি  জু দার, সিং আব্দুর রসশদ, 

িাং িারাইপুর

০.১২ ১১৭ ১১৭

১৬০ ম াোঃ আসনায়ার, সিং মিাসিন আলী, িাং 

িারাইপুর

০.০৬ ১১৭ ১১৭

১৬১  ম াোঃ কাউ ার, সিং কাসদ স য়া, িাং 

িারাইপুর

০.১ ১১৭ ১১৭

১৬২  ম াোঃ িায়দার আলী, সিং র জান আলী, িাং 

িারাইপুর

০.১ ১১৭ ১১৭

১৬৩  ম াোঃ আিদুল খাসলক, সিং আোঃ রসি , িাং 

িারাইপুর

০.০৯ ১১৭ ১১৭

১৬৪  ম াোঃ আবুল কাসি , সিং িরিি আলী, িাং 

িারাইপুর

০.১১ ১১৭ ১১৭

১৬৫  ম াোঃ ম ািাসলি মিাসিন, সিং আবুল 

কাসি , িাং িারাইপুর

০.১ ১১৭ ১১৭

১৬৬  ম াোঃ ইি াইল, সিং আবুল কাসি , িাং 

িারাইপুর

০.১ ১১৭ ১১৭

১৬৭  ম াোঃ স ন্নি আলী, সিং র জান আলী, িাং 

িারাইপুর

০.১৫ ১১৭ ১১৭

১৬৮  ম াোঃ জুসয়ল স য়া, সিং মগদু স য়া, িাং 

িারাইপুর

০.১ ১১৭ ১১৭

১৬৯  ম াোঃ আস নুল িক, সিং লাল স য়া, িাং 

িারাইপুর

০.১ ৭০ ৭০

১৭০ ম াোঃ নুরম্নল িক, সিং লাল স য়া, িাং 

িারাইপুর

০.১ ৭০ ৭০

১৭১ আবুল কাসি , সিং আোঃ আসজজ, িাং যশপুর ০.৪৫ ১৮ ১৮

িারাইপুর

৬ ধারা  কৃসি জস জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক

 িত্র সলখা 

িসয়স । 

উসেদ 

প্রিত্মাি 

মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

িািািপুর

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

ি.নং. মজলা উিসজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জির দখলকৃি 

অন্যান্য  িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃিীি ব্যিস্থা  ন্তব্যিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল

১৭২ ম াোঃ রসফক, সিং আিদুল আসজজ, িাং 

যশপুর

০.৫৫ ১৮ ১৮

১৭৩  ম াোঃ  ন্টু স য়া  াষ্টার, সিং মকরা ি আলী, 

িাং িািািপুর

০.৪ ১১ ১১

১৭৪ ম াোঃ ম ািসল  স য়া, সিং মিকা ত্মর আলী, 

িাং িািািপুর

০.৬৫ ১১ ১১

১৭৫ ম াোঃ  সফজ স য়া, সিং আসিদ আলী, িাং 

শুর্পুর

০.১ ২০৩ ২০৩

১৭৬ ম াোঃ  াসলক স য়া, সিং আসিদ আলী, িাং 

শুর্পুর

০.১৫ ২০৩ ২০৩

১৭৭ ম াোঃ িিি আলী, সিং মৃি আলিাফ আলী, 

িাং যশপুর

০.৪ ১ ১

১৭৮ ম াোঃ িগু স য়া, সিং কালা স য়া, িাং যশপুর ০.৩ ৯ ৯

১৭৯ ২৪ ২৪

১৮০ ৪০ ৪০

১৮১ ৫৪ ৫৪

১৮২ ৮০ ৮০

১৮৩ ২৪ ২৪

১৮৫ ৪০ ৪০

১৮৭ ৫৪ ৫৪

১৮৮ ০

১৮৯ ৮০ ৮০

১৯০ িসফক স য়া, সিং মৃি গনু স য়া, িাং আ ানগন্ডা ০.০৬ ২৪ ২৪

১৯২ ৪০ ৪০

১৯৪ ৫৪ ৫৪

১৯৬ ৮০ ৮০

১৯৭ রসফক স য়া, সিং মৃি গনু স য়া, িাং আ ানগন্ড ০.০৬ ২৪ ২৪

১৯৯ ৪০ ৪০

২০১ ৫৪ ৫৪

২০৩ ৮০ ৮০

সিরাজ স য়া, সিং সুরম্নজ স য়া, িাং আ ানগন্ডা ০.০৫ রাজনগর

িাজুল ইিলা , সিং জসির উসিন, িাং 

আ ানগন্ডা

০.০৬

শুর্পুর

৬ ধারা  কৃসি জস জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক

 িত্র সলখা 

িসয়স । 

উসেদ 

প্রিত্মাি 

মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

যশপুর

িািািপুর

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

ি.নং. মজলা উিসজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জির দখলকৃি 

অন্যান্য  িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃিীি ব্যিস্থা  ন্তব্যিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল

২০৪ িাসির স য়া, সিং মৃি গনু স য়া, িাং আ ানগন্ডা ০.০৬ ২৪ ২৪

২০৬ ৪০ ৪০

২০৮ ৫৪ ৫৪

২১০ ৮০ ৮০

২১১ খাসলক স য়া, সিং মৃি গনু স য়া, িাং আ ানগন্ডা ০.০৬ ২৪ ২৪

২১৩ ৪০ ৪০

২১৫ ৫৪ ৫৪

২১৭ ৮০ ৮০

২১৮  াসলক স য়া, সিং মৃি গনু স য়া, িাং আ ানগন্ডা ০.০৬ ২৪ ২৪

২২০ ৪০ ৪০

২২২ ৫৪ ৫৪

২২৪ ৮০ ৮০

২২৫ িাবুল স য়া, সিং মৃি গনু স য়া, িাং আ ানগন্ডা ০.০৫ ২৪ ২৪

২২৭ ৪০ ৪০

২২৯ ৫৪ ৫৪

২৩১ ৮০ ৮০

২৩২ স লন স য়া, সিং মৃি সুলিান স য়া, িাং 

আ ানগন্ডা

০.০৫ ২৪ ২৪

২৩৪ ৪০ ৪০

২৩৬ ৫৪ ৫৪

২৩৮ ৮০ ৮০

২৩৯ আল গীর, সিং মৃি জ ত্মর আলী, িাং 

আ ানগন্ডা

০.০৫ ২৪ ২৪

২৪১ ৪০ ৪০

২৪৩ ৫৪ ৫৪

২৪৫ ৮০ ৮০

২৪৬ িা সু স য়া, সিং মৃি জ ত্মর আলী, িাং 

আ ানগন্ডা

০.০৫ ২৪ ২৪

২৪৮ ৪০ ৪০

রাজনগর

৬ ধারা  কৃসি জস জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক

 িত্র সলখা 

িসয়স । 

উসেদ 

প্রিত্মাি 

মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

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

ি.নং. মজলা উিসজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জির দখলকৃি 

অন্যান্য  িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃিীি ব্যিস্থা  ন্তব্যিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল

২৫০ ৫৪ ৫৪

২৫২ ৮০ ৮০

২৫৩ িািার স য়া, সিং মৃি জ ত্মর আলী, িাং 

আ ানগন্ডা

০.০৫ ২৪ ২৪

২৫৫ ৪০ ৪০

২৫৭ ৫৪ ৫৪

২৫৯ ৮০ ৮০

২৬০ কা াল স য়া, সিং মৃি আলিাফ আলী , িাং 

আ ানগন্ডা

০.০৫ ২৪ ২৪

২৬২ ৪০ ৪০

২৬৪ ৫৪ ৫৪

২৬৬ ৮০ ৮০

২৬৭  ওয়াসি , সিং মৃি ম াকার  আলী, িাং 

আ ানগন্ডা

০.০৫ ২৪ ২৪

২৬৯ ৪০ ৪০

২৭১ ৫৪ ৫৪

২৭৩ ৮০ ৮০

২৭৪ জসি , সিং মৃি ম াকার  আলী, িাং আ ানগন্ডা ০.০৫ ২৪ ২৪

২৭৬ ৪০ ৪০

২৭৮ ৫৪ ৫৪

২৮০ ৮০ ৮০

২৮১ জাফর, সিং মৃি ম াকার  আলী, িাং আ ানগন্ডা ০.০৫ ২৪ ২৪

২৮৩ ৪০ ৪০

২৮৫ ৫৪ ৫৪

২৮৭ ৮০ ৮০

২৮৮ দুলাল, সিং মৃি মুতু স য়া, িাং আ ানগন্ডা ০.০৫ ২৪ ২৪

২৯০ ৪০ ৪০

২৯২ ৫৪ ৫৪

২৯৪ ৮০ ৮০

২৯৫  মিয়ার আিাম্মদ, সিং মৃি মুতু স য়া, িাং 

আ ানগন্ডা

০.০৫ ২৪ ২৪

রাজনগর

৬ ধারা  কৃসি জস জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক

 িত্র সলখা 

িসয়স । 

উসেদ 

প্রিত্মাি 

মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

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

ি.নং. মজলা উিসজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জির দখলকৃি 

অন্যান্য  িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃিীি ব্যিস্থা  ন্তব্যিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল

২৯৭ ৪০ ৪০

২৯৯ ৫৪ ৫৪

৩০১ ৮০ ৮০

৩০২ আজাদ, সিং মৃি মুতু স য়া, িাং আ ানগন্ডা ০.০৫ ২৪ ২৪

৩০৪ ৪০ ৪০

৩০৬ ৫৪ ৫৪

৩০৮ ৮০ ৮০

৩০৯ নওশাদ, সিং মৃি মুতু স য়া, িাং আ ানগন্ডা ০.০৫ ২৪ ২৪

৩১১ ৪০ ৪০

৩১৩ ৫৪ ৫৪

৩১৫ ৮০ ৮০

৩১৬ বুলু স য়া, সিং মৃি মুতু স য়া, িাং আ ানগন্ডা ০.০৫ ২৪ ২৪

৩১৮ ৪০ ৪০

৩২০ ৫৪ ৫৪

৩২২ ৮০ ৮০

৩২৩ িাদশা স য়া, সিং মৃি আলী আকির, িাং 

আ ানগন্ডা

০.০৫ ২৪ ২৪

৩২৫ ৪০ ৪০

৩২৭ ৫৪ ৫৪

৩২৯ ৮০ ৮০

৩৩০  ম ািন স য়া, সিং আী আকির, িাং আ ানগন্ডা ০.০৫ ২৪ ২৪

৩৩২ ৪০ ৪০

৩৩৪ ৫৪ ৫৪

৩৩৬ ৮০ ৮০

৩৩৭ কিরস্থান এিং  াদ্রািা ০.৪ ২৪ ২৪

৩৩৯ ৪০ ৪০

৩৪১ ৫৪ ৫৪

৩৪৩ ৮০ ৮০

রাজনগর

৬ ধারা  কৃসি জস জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক

 িত্র সলখা 

িসয়স । 

উসেদ 

প্রিত্মাি 

মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

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

ি.নং. মজলা উিসজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জির দখলকৃি 

অন্যান্য  িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগরী

িনভূস র 

জিরদখসলর 

সিিরণ

গৃিীি ব্যিস্থা  ন্তব্যিংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল

৩৪৪ ওয়াজী ওলস্নযা ভূঞা মখাকন, সিং মৃি আোঃ 

কসর , িাং আ ানগন্ডা

২.০৪ ২৪ ২৪

৩৪৬ ৪০ ৪০

৩৪৮ ৫৪ ৫৪

৩৫০ ৮০ ৮০

৩৫১ কিরস্থান ১.৭৫ সদনািপুর ২১ ২১

৩৫২ িাসি , সিং মৃি নুরম্নল ইিলা , িাং পূি শ 

মিলঘর িাড শ িািী

০.১২ ৫২১ ৫২১

৩৫৩ মিাসিন, সিং মৃি নুরম্নল ইিলা , িাং পূি শ 

মিলঘর িাড শ িািী

০.১২ ৫২১ ৫২১

৩৫৪ শসিদ, সিং মৃি নুরম্নল ইিলা , িাং পূি শ মিলঘর 

িাড শ িািী

০.১২ ৫২১ ৫২১

৩৫৫ ছুট্টু স য়া,  সিং মৃি নুরম্নল ইিলা , িাং পূি শ 

মিলঘর িাড শ িািী

০.১৪ ৫২১ ৫২১

৩৫৬ আবুল কাসশ  উসকল, সিং মৃি ম াখসলছুর 

রি ান, িাং পূি শ মিলঘর

০.৪ ৫২১ ৫২১

৩৫৭ আসনায়ার মিাসিন, সিং মৃি ম াখসলছুর রি ান, 

িাং পূি শ মিলঘর

০.৪ ৫২১ ৫২১

৩৫৮ আবুল কালা , সিং মৃি ম াখসলছুর রি ান, িাং 

পূি শ মিলঘর

০.৪ ৫২১ ৫২১

৩৫৯ রম্নহুল আস ন ম ম্বার, সিং মৃি ম াখসরছুর 

রি ান, িাং পূি শ মিলঘর

০.৮ ৫২১ ৫২১

৩৬০ ইউনু  আলী, সিং ইউিফ আলী, িাং পূি শ মিলঘর ০.৪৫ ৫২১ ৫২১

১৩৪

রাজনগর

পূি শসিলঘর

ম াট 

৬ ধারা  কৃসি জস জিরদখল 

উসেদ করার 

জন্য মজলা 

ম্যাসজসেটসক

 িত্র সলখা 

িসয়স । 

উসেদ 

প্রিত্মাি 

মপ্ররণ 

প্রসিয়াধীন।

কুস ল্লা
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