
ঘ. ব্যক্তি পর্ যায়ের স্থােী স্থাপনাবব্হীন ভূবি (কৃবি জবি, চারণভূবি, ব্াগান, লব্ণ চাি, পবিি ভূবি ইিযাবি) 

ক্রমি

ক নং 

জেলা উপজে

লা 

জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও 

ঠিকানা 

েিেদ

খলকৃ

ত 

অনযা

নয 

িনভূ

মি 

(একে) 

সংেমিত িনভূমি িযতীত েিেদখলকৃত অনযানয িনভূমিে তফমসল েিেদখলকৃ

ত অনযানয 

িনভূমিে 

কযাটাগেী  

িনভূমিে 

েিেদখজলে 

মিিেণ 

(সি বজেষ/সজেে

মিন অিস্থাসহ) 

গৃহীত িযিস্থা 

(িািলা/জে

লা 

প্রোসজনে 

উজেদ 

প্রস্তাি 

ইতযামদ আজে 

মক না 

িন্ত

িয জিৌো মস,এস 

দাগ 

মস,এস 

খমতয়া

ন 

আে,এ

স দাগ 

আে,এ

স 

খমতয়া

ন 

মি,এ

স 

দাগ 

মি,এস 

খমতয়া

ন 

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

১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে জিাোঃ িেনু মিয়া, মপতা-

মনোি উদ্দিন, সাং-

জোট োউতা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী। 

0.2 জোট োউতা ৩৬৬৭ ৩৩০         অমপ বত কৃমষ আজে   

২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে জিাোঃ নদ্দেে উদ্দিন, 

মপতা-মনোি উদ্দিন, 

সাং-জোট োউতা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী। 

0.23 জোট োউতা ৩৮৭৩ ৩২         অমপ বত কৃমষ আজে   

৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে জিাোঃ িহুিে েহিান, 

মপতা-আলহাজ্ব 

ছেয়রুল্লা, সাং-হাোগাে, 

উপজেলা-কাউমনয়া, 

জেলা-েংপেু। 

0.5 জোট োউতা ৪৩৮৭ ৪৪৪         অমপ বত কৃমষ আজে   

৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে জিাোঃ িধুসদুন কি বকাে, 

মপতা-মিশ্বনাথ, সাং-

হাোগাে, উপজেলা-

কাউমনয়া, জেলা-

েংপুে। 

0.22 জোট োউতা ৪৪৬৮ ২০১         অমপ বত কৃমষ আজে   

৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে জিাোঃ আ: খাজলক, মপতা-

আদ্দেে উদ্দিন, সাং-

হাোগাে, উপজেলা-

কাউমনয়া, জেলা-

েংপুে। 

0.24 জোট োউতা ৪৬৩৮ ৫৮৩         অমপ বত কৃমষ আজে   

৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে জিাোঃ মনোে উদ্দিন, 

মপতা-সমখ িািুদ, সাং-

হাোগাে, উপজেলা-

1.22 জোট োউতা ৪৬৩৮ ৫৮৩         অমপ বত কৃমষ আজে   



কাউমনয়া, জেলা-

েংপুে। 

৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে জিাোঃ আ: কুিুে, মপতা-

আদ্দেে উদ্দিন, সাং-

হাোগাে, উপজেলা-

কাউমনয়া, জেলা-

েংপুে। 

0.27 জোট োউতা ৪৬৩৮ ৫৮৩         অমপ বত কৃমষ আজে   

৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে জিাোঃ নেু জিাহাম্মদ, 

মপতা-নিে উদ্দিন, সাং-

হাোগাে, উপজেলা-

কাউমনয়া, জেলা-

েংপুে। 

০.০২ জোট োউতা ৪৬৩৮ ৫৮৩         অমপ বত কৃমষ আজে   

৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে জিাোঃ নেু ইসলাি, মপতা-

নিে উদ্দিন, সাং-

হাোগাে, উপজেলা-

কাউমনয়া, জেলা-

েংপুে। 

০.০২ জোট োউতা ৪৬৩৮ ৫৮৩         অমপ বত কৃমষ আজে   

১০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে জিাোঃ নরূুল হক, মপতা-

নিে উদ্দিন, সাং-

হাোগাে, উপজেলা-

কাউমনয়া, জেলা-

েংপুে। 

০.০২ জোট োউতা ৪৬৩৮ ৫৮৩         অমপ বত কৃমষ আজে   

১১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে জিাোঃ লুৎফে েহিান, 

মপতা-নিে উদ্দিন, সাং-

হাোগাে, উপজেলা-

কাউমনয়া, জেলা-

েংপুে। 

০.০২ জোট োউতা ৪৬৩৮ ৫৮৩         অমপ বত কৃমষ আজে   

১২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে জিাোঃ ওমহদুল ইসলাি, 

মপতা-এেিাে উদ্দিন, 

সাং-হাোগাে, 

উপজেলা-কাউমনয়া, 

জেলা-েংপেু। 

0.08 জোট োউতা ৪৬৩৮ ৫৮৩         অমপ বত কৃমষ আজে   

১৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে জিাোঃ তােলু ইসলাি, 

মপতা-মনোি উদ্দিন, 

সাং-হাোগাে, 

উপজেলা-কাউমনয়া, 

জেলা-েংপেু। 

1.82 জোট োউতা ৩৮২১ ৫৮৩ ২২০১ ১০     অমপ বত কৃমষ আজে   



১৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে জিাোঃ আ: খাজলক, মপতা-

িৃত-জিোে উদ্দিন, 

সাং-জোট োউতা, 

উপজেলা-কাউমনয়া, 

জেলা-েংপেু। 

0.82 জোট োউতা ৩৮২১ ৩৪৭ ২২০১ ১০     অমপ বত কৃমষ আজে   

১৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে েওেন আো, স্বািী-িাঠট 

িািুদ, সাং-পিূ ব 

জিাড়াগাড়ী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৫ পূি বজিাড়াগা

ড়ী  

১১১৬   ১৩৩৬ ৪     েমিত কৃমষ আজে   

১৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে োহানাো, স্বািী-িমফে 

উদ্দিন, সাং-পিূ ব 

জিাড়াগাড়ী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৫ পূি বজিাড়াগা

ড়ী  

১১১৬   ১৩৩৬ ৪     েমিত কৃমষ আজে   

১৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে আজনায়াো, মপতা-

হামিিলু্লা, সাং-পিূ ব 

জিাড়াগাড়ী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৫ পূি বজিাড়াগা

ড়ী  

১১১৬   ১৩৩৬ ৪     েমিত কৃমষ আজে   

১৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে সমকনা, স্বািী-আিুল, 

সাং-পূি ব জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৫ পূি বজিাড়াগা

ড়ী  

১১১৬   ১৩৩৬ ৪     েমিত কৃমষ আজে   

১৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে েহুরুল ইসলাি, মপতা-

েমসি িুন্সী, সাং-পিূ ব 

জিাড়াগাড়ী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 পূি বজিাড়াগা

ড়ী  

১১৫৫   ১৩৬৪ ৪     েমিত কৃমষ আজে   

২০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে িাহাদ্দিন, মপতা-িৃত-

অদ্দেিত, সাং-পিূ ব 

জিাড়াগাড়ী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

1.2 পূি বজিাড়াগা

ড়ী  

১১৫৫   ১৩৬৪ ৪     েমিত কৃমষ আজে   

২১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে িনজেে, মপতা-আ: 

েব্বাে, সাং-পিূ ব 

জিাড়াগাড়ী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 পূি বজিাড়াগা

ড়ী  

১১৫৫   ১৩৬৪ ৪     েমিত কৃমষ আজে   



২২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে যমতন েীল, মপতা-িলাই 

েীল, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৮ িটুকপুে ২৬১ ১৮৮৬ ৫৯৬ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

২৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে েজিে েীল, মপতা-িলাই 

েীল, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৮ িটুকপুে ২৬১ ১৮৮৬ ৫৯৬ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

২৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে দীজনে েীল, মপতা-িলাই 

েীল, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৮ িটুকপুে ২৬১ ১৮৮৬ ৫৯৬ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

২৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে হামিিেু েহিান, মপতা-

হামকি উদ্দিন, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১২ িটুকপুে ২৬২ ১১২৬ ৫৯৭ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

২৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে োিদাে, মপতা-গিদু্দিন, 

সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১১ িটুকপুে ২৬২ ১১২৬ ৫৯৭ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

২৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে তজফল িািুদ, মপতা-

গিুদ্দিন, সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৩ িটুকপুে ২৬৩ ১৭১৫ ৫৯৮ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

২৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে িাহািুল িািুদ, মপতা-

গিুদ্দিন, সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৩ িটুকপুে ২৬৩ ১৭১৫ ৫৯৮ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

২৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে রুহুল আমিন, মপতা-

িৃত-ফদ্দেিে, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৩ িটুকপুে ২৬৩ ১৭১৫ ৫৯৮ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৩০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে ইমলয়াস, মপতা-িৃত-

ফদ্দেিে, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৩ িটুকপুে ২৬৩ ১৭১৫ ৫৯৮ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   



৩১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে ফেরুল, মপতা-িকিুল, 

সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.২৯ িটুকপুে ২৬৩ ১৭১৫ ৫৯৮ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৩২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে তজফল িািুদ, মপতা-

গিুদ্দিন, সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৩ 

০.০৯ 

০.১৯ 

০.১৭ 

িটুকপুে ২৬৪ 

২৬৫ 

২৬৬ 

২৬৭ 

১৮৮ 

১৮৮৭ 

১৪৯৯ 

১৫০১ 

৫৯৯ 

৬০০ 

৬০২ 

৬০১  

২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৩৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে ছতয়িুে িুন্সী, মপতা-

সহে উদ্দিন, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১৩ 

০.০৮ 

০.১৮ 

০.১৬ 

িটুকপুে ২৬৪ 

২৬৫ 

২৬৬ 

২৬৭ 

১৮৮ 

১৮৮৭ 

১৪৯৯ 

১৫০১ 

৫৯৯ 

৬০০ 

৬০২ 

৬০১  

২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৩৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে আ: েমহি, মপতা-িুদারু 

িািুদ, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.36 িটুকপুে ২৬৮ ১৩১১ ৬০৮ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৩৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে আদ্দেেলু, মপতা-

সফদাে আলী, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৯ িটুকপুে ২৪০ ১৬২০ 

১৩৬৪ 

১৪৬২ 

১৩৬৭ 

৫৯০ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৩৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে হায়াতুল, মপতা-সফদাে 

আলী, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৯ িটুকপুে ২৪০ ১৬২০ 

১৩৬৪ 

১৪৬২ 

১৩৬৭ 

৫৯০ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৩৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে িমেউে, মপতা-সফদাে 

আলী, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.08 িটুকপুে ২৪০ ১৬২০ 

১৩৬৪ 

১৪৬২ 

১৩৬৭ 

৫৯০ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৩৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে নরুল ইসলাি, মপতা-

সফদাে আলী, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৮ িটুকপুে ২৪০ ১৬২০ 

১৩৬৪ 

১৪৬২ 

১৩৬৭ 

৫৯০ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৩৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে নূরুল হক, মপতা-

সফদাে আলী, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

০.০৮ িটুকপুে ২৪০ ১৬২০ 

১৩৬৪ 

১৪৬২ 

১৩৬৭ 

৫৯০ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   



জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

৪০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে ছতয়িুে িুন্সী, মপতা-

সহে উদ্দিন, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৮ িটুকপুে ২৪০ ১৬২০ 

১৩৬৪ 

১৪৬২ 

১৩৬৭ 

৫৯০ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৪১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে অমনল, মপতা-অনধে, 

সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৫ িটুকপুে ২৪০ ১৬২০ 

১৩৬৪ 

১৪৬২ 

১৩৬৭ 

৫৯০ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৪২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে সুমধে, মপতা-অনধে, 

সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৫ িটুকপুে ২৪০ ১৬২০ 

১৩৬৪ 

১৪৬২ 

১৩৬৭ 

৫৯০ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৪৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে হজেণ, মপতা-িনিহন, 

সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.২৬ িটুকপুে ২৪০ ১৬২০ 

১৩৬৪ 

১৪৬২ 

১৩৬৭ 

৫৯০ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৪৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে জদজিন, মপতা-িনিহন, 

সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.২৫ িটুকপুে ২৪০ ১৬২০ 

১৩৬৪ 

১৪৬২ 

১৩৬৭ 

৫৯০ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৪৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে রুমহমন, মপতা-িনিহন, 

সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.২৫ িটুকপুে ২৪০ ১৬২০ 

১৩৬৪ 

১৪৬২ 

১৩৬৭ 

৫৯০ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৪৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে িাহািুল, মপতা-গিদু্দিন, 

সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 িটুকপুে ২৪০ ১৬২০ 

১৩৬৪ 

১৪৬২ 

১৩৬৭ 

৫৯০ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৪৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে যমতন েীল, মপতা-িলাই 

েীল, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.38 িটুকপুে ২৯৬ ১৮৮৮ ৬১৮ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   



৪৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে আ: েমহি, মপতা-িদারু 

িািুদ, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.53 িটুকপুে ২৪৯৪ ১৮৮৬ ৬৫৯ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৪৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে জনজিন, মপতা-চন্দ্র 

িি বন, সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.18 িটুকপুে ৭৪ ১৩১১ ১৭৬ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৫০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে োমহদুল, মপতা-

আফসাে, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

1.03 িটুকপুে ৭৫ ৯৬৫ ১৮৫ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৫১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে নুরু হক, মপতা-সিদাে 

আলী, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.১২ 

০.১৪ 

িটুকপুে ৭৬     

৭৭  

১৯১৯ 

১৪৯৯ 

১৮৭ 

১৮৮ 

২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৫২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে হামিিেু েহিান, মপতা-

িৃত-েমপ িািুদ, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১৭ িটুকপুে ৭৮ ২০৭১ ১৮৬ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৫৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে েহিান, মপতা-িদারু 

িািুদ, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৭ িটুকপুে ৭৮ ২০৭১ ১৮৬ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৫৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে োহানাো িুন্সী, স্বািী-

আ: েহিান, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৬৭ িটুকপুে ৭৯ ১৭৮৬ ১৮৯ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৫৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে আমলি উদ্দিন, মপতা-

িহমসন, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৬৬ িটুকপুে ৭৯ ১৭৮৬ ১৮৯ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৫৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে দন্দ ুিািদু, মপতা-ওিে 

উদ্দিন, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১১ িটুকপুে ২৩৩ ১৫২ ৫৫৫ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   



৫৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে েমলল, মপতা-ওিে 

উদ্দিন, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১১ িটুকপুে ২৩৩ ১৫২ ৫৫৫ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৫৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে োত্তাে, মপতা-ওিে 

উদ্দিন, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১ িটুকপুে ২৩৩ ১৫২ ৫৫৫ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৫৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে কাল্টু িািুদ, মপতা-

তমফে িািুদ, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.06 

০.০৬ 
িটুকপুে ২৩৪ 

২৩৫ 

৩০৭ 

৩০৬ 

৫৫৪ 

৫৫৩ 

২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৬০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে তজফল িািুদ, মপতা-

গিুদ্দিন, সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৬ 

০.২২  

িটুকপুে ২৩৬ 

২৫০৬ 

১০৪ 

২০৭০ 

৫৫২ 

৫০৮ 

২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৬১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে োজয়দাে, মপতা-আিদাে 

েহিান, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.11 িটুকপুে ২৫২৫ ১১২৬ ৫২৬ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৬২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে িামনক, মপতা-আিদাে 

েহিান, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.49 িটুকপুে ২৫২৬ ১৮৮৬ ৫২৭ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৬৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে নূরুল ইসলাি, মপতা-

সিদাে আলী, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১৫ িটুকপুে ২৫২৪ ১৩৩৩ ৫২৫ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৬৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে নূরুল হক, মপতা-সিদাে 

আলী, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৫ িটুকপুে ২৫২৪ ১৩৩৩ ৫২৫ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৬৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে দ্দেকরুল, মপতা-সিদাে 

আলী, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৪ িটুকপুে ২৫২৪ ১৩৩৩ ৫২৫ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   



৬৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে ওমলয়াে, মপতা-

িদরুুিীন, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.37 িটুকপুে ২৫০২ ১৩৩৩ ৫২০ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৬৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে আমিে উদ্দিন, মপতা-

িািে উদ্দিন, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.37 িটুকপুে ২৫০২ ১৩৩৩ ৫২০ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৬৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে তােলু, মপতা-হাযদু্দিন, 

সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.22 িটুকপুে ২৫২৩ ১০২০ ৫২৪ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৬৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে কাজসি আলী, মপতা-

জনোে উদ্দিন, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.16 িটুকপুে ২৫০৪ ১৪৬৩ ৫২১ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৭০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে িামন িািুদ, মপতা-

জনোে উদ্দিন, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.21 িটুকপুে ২৫০৫ ১৪৬১ ৫২২ ২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৭১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সদে আদ্দেে, মপতা- হামকি 

উদ্দিন, সাং-িটুকপেু, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৯ 

০.১৭ 

িটুকপুে ২৫০৭ 

৭৯১ 

২০৬৯ 

৭৮৪ 

৫১০ 

৬০ 

২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৭২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগািনা

তী 

জিাোফে, মপতা-িােে 

উদ্দিন,  সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

1.04 দমিণ 

জগািনাতী 

৩৪৩১ ৭৪৯ ৪৪৩৮ ২১০২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৭৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগািনা

তী 

জিাোেফ, মপতা-িােে 

উদ্দিন,  সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

1.04 দমিণ 

জগািনাতী 

৩৪৩১ ৭৪৯ ৪৪৩৮ ২১০২     অমপ বত কৃমষ আজে   



৭৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগািনা

তী 

আব্দলু িাজলক, মপতা-

আমিে িদু্দন্স সাং-উত্তে 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.31 উত্তে 

জগািনািী 

৪৬৯৬ ১ ৪১৩৩ ২৫০২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৭৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগািনা

তী 

হেেত আলী, মপতা-

িৃত-উদ্দিন, সাং-উত্তে 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

2.08 উত্তে 

জগািনািী 

৪৬৩২ ১ ৪১৬১ ২৫০২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৭৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগািনা

তী 

হামফোে েহিান, 

মপতা-িনেুে, সাং-উত্তে 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.34 উত্তে 

জগািনািী 

৪৫১৫           অমপ বত কৃমষ আজে   

৭৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগািনা

তী 

িনজেে আলী, মপতা-

িমফে উদ্দিন, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৭ 

০.৪৮ 

০.২১ 

০.২৮ 

উত্তে 

জগািনািী 

৪৬৩২ 

৪৫২১ 

৪৫৪১ 

৪৫৩৮ 

১ ৪১৬১ ২৫০২     অমপ বত কৃমষ আজে   

৭৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগািনা

তী 

তাজেল উদ্দিন, মপতা-

জিাহাম্মদ আলী, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

1.18 উত্তে 

জগািনািী 

৪৬৪০ ১ ৪১৭৮ ২৫০২     েমিত কৃমষ আজে   

৭৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগািনা

তী 

িদ্দেিে েহিান, মপতা-

সুিাহান, সাং-উত্তে 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

1.2 উত্তে 

জগািনািী 

৪৬৩৭ ১ ৪১৬৯ ২৫০২     েমিত কৃমষ আজে   

৮০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগািনা

তী 

জতাো মিয়া, মপতা-

জিাহাম্মদ আলী, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.29 উত্তে 

জগািনািী 

৪৬২৫ ১ ৪১১৪ ২৫০২     েমিত কৃমষ আজে   

৮১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগািনা

তী 

আসিত আলী, মপতা-

হামফে উদ্দিন, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.64 উত্তে 

জগািনািী 

৪৫৩১ ১ ৪১৫৭ ২৫০২     েমিত কৃমষ আজে   



৮২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগািনা

তী 

গমিে উদ্দিন, মপতা-

িমহে উদ্দিন, সাং-উত্তে 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৩ জগািনাতী ৩৫৩৬ ৬১ ৫০৬৭ ১৮২৪     অমপ বত কৃমষ আজে   

৮৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

ফমেদুল, মপতা-জিাকু, 

সাং-পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 পাঙ্গা ৫৫০৫ ৬১ ৫০৬৭ ১৮২৪     অমপ বত কৃমষ আজে   

৮৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

জিা: আ: েহিান, মপতা-

িৃত-আব্দলু িান্নান, সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

1 পাঙ্গা ৫৫২৫           অমপ বত কৃমষ আজে   

৮৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

জিা: জেোউল, মপতা-

িৃত-আব্দলু িান্নান, সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

1 পাঙ্গা ৫৫০৪           অমপ বত কৃমষ আজে   

৮৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

জিা: তাজহে, মপতা-িৃত-

েমিে উদ্দিন, সাং-পাঙ্গা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 পাঙ্গা ৫৫১৩           অমপ বত কৃমষ আজে   

৮৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

েয়নাল, মপতা-িৃত-

িমহে উদ্দিন, সাং-পাঙ্গা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.85 পাঙ্গা ৫৫১৪           অমপ বত কৃমষ আজে   

৮৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

চান মিয়া, মপতা-পজেে, 

সাং-পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

1.3 পাঙ্গা ৫৫১১           অমপ বত কৃমষ আজে   

৮৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

েমফকুল, মপতা-কসে 

ভাঠটয়া, সাং-পাঙ্গা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

1.45 পাঙ্গা ৫৫১৫ 

৫৫১৭ 

          অমপ বত কৃমষ আজে   

৯০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

আদু, মপতা-সাদ,ু সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

1.55 পাঙ্গা ৫৫২৫           অমপ বত কৃমষ আজে   



৯১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

েহে আলী, মপতা-

আেগত, সাং-পাঙ্গা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.85 পাঙ্গা ৫৫২৪           অমপ বত কৃমষ আজে   

৯২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

জিা: লাল মিয়া ও চান 

মিয়া, মপতা-জেজকে 

আলী, সাং-পাঙ্গা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.9 পাঙ্গা ৫৫২৩           অমপ বত কৃমষ আজে   

৯৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

জিা: নরুু, মপতা-িৃত-

আেজকত, সাং-পাঙ্গা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

1.4 পাঙ্গা ৫৫১৬           অমপ বত কৃমষ আজে   

৯৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

জিা: োলাল উদ্দিন, 

মপতা-িৃত-জিজেে 

উদ্দিন, সাং-পাঙ্গা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.55 পাঙ্গা ৬৩৪৬ 

৬৩৪৭ 

          অমপ বত কৃমষ আজে   

৯৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

জিা: আজলক চান, মপতা-

িৃত-জনহাে উদ্দিন, 

সাং-পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.55 পাঙ্গা ৬৩৪৬           অমপ বত কৃমষ আজে   

৯৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

আ: সািাদ, মপতা-িৃত-

সিজেে, সাং-পাঙ্গা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.45 পাঙ্গা ৬৩৪৬ 

৬৩৪৭ 

          অমপ বত কৃমষ আজে   

৯৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

জিা: েহে আলী মপতা-

িৃত-নীলূ জিাল্লা, সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.35 পাঙ্গা ৬৩৪৬           অমপ বত কৃমষ আজে   

৯৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

জিা: আক্কাস আলী, 

মপতা-িৃত দুদ ুিন্ডল, 

সাং-পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.4 পাঙ্গা ৬৩৪৬ 

৬৩৪৭ 

          েমিত কৃমষ আজে   



৯৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

জিা: িাদো মিয়া, মপতা-

অেগত, সাং-পাঙ্গা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 পাঙ্গা ৬৩৪৬ 

৬৩৪৭ 

          েমিত কৃমষ আজে   

১০০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

জিা: আিুল কালাি, 

মপতা-কুিুস, সাং-পাঙ্গা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.25 পাঙ্গা ৬৩৪৬ 

৬৩৪৭ 

          েমিত কৃমষ আজে   

১০১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

জিা: একোি , মপতা-

েমহে উদ্দিন, সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.27 পাঙ্গা ৬৩৪৬ 

৬৩৪৭ 

          েমিত কৃমষ আজে   

১০২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

জিা: আেগাে আলী, 

মপতা-অেগত, সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.২৫ পাঙ্গা ৬৩৪৬ 

৬৩৪৭ 

          েমিত কৃমষ আজে   

১০৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: নরূুল হক, মপতা-

জিাহাম্মদ আলী, সাং-

চাওড়া াঙ্গী, উপজেলা-

েলঢাকা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.35 সাতোন ৭৩৩৩           েমিত কৃমষ আজে   

১০৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: আমিনেু ইসলাি, 

মপতা-জিাহাম্মদ আলী, 

সাং-চাওড়া াঙ্গী, 

উপজেলা-েলঢাকা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 সাতোন ৭৩৩৩           েমিত কৃমষ আজে   

১০৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: সফদুল ইসলাি, 

মপতা-জসো িািুদ, সাং-

চাওড়া াঙ্গী, উপজেলা-

েলঢাকা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.4 সাতোন ৭৩৩৩           েমিত কৃমষ আজে   

১০৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: আনারুল হক, 

মপতা-জসো িািুদ, সাং-

চাওড়া াঙ্গী, উপজেলা-

েলঢাকা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.32 সাতোন ৭৩৩৩           েমিত কৃমষ আজে   



১০৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

সািেুল হক, মপতা-

উােে উদ্দিন, সাং-

চাওড়া াঙ্গী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.35 সাতোন ৭৩৩৩           েমিত কৃমষ আজে   

১০৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

েকে উদ্দিন, মপতা-

উােে উদ্দিন, সাং-

চাওড়া াঙ্গী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.4 সাতোন ৭৩৩৩           েমিত কৃমষ আজে   

১০৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

আমনেুে েহিান, মপতা-

নমেে উদ্দিন, সাং-

পদ্দিি সাতোন, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.৭৫ 

৩.৪০ 

সাতোন ৭৬০১ 

৭৬০২ 

          েমিত কৃমষ আজে   

১১০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: হামিদ, মপতা-িমনে 

উদ্দিন, সাং-পদ্দিি 

সাতোন, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.82 সাতোন ৭৫৯৭           েমিত কৃমষ আজে   

১১১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: তদ্দেে উদ্দিন, 

মপতা-সাহািু্দ্দিন, সাং-

পদ্দিি সাতোন, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.31 সাতোন ৭৫৯৮           েমিত কৃমষ আজে   

১১২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: আমিনেু েহিান, 

মপতা-তদ্দেে উদ্দিন, 

সাং-পদ্দিি সাতোন, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1.75 সাতোন ৭৫৯৯           েমিত কৃমষ আজে   

১১৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: এনািুল হক, মপতা-

হামিিেু েহিান, সাং-

পদ্দিি সাতোন, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

2 সাতোন ৭৬২৯           েমিত কৃমষ আজে   

১১৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: োিসুল হক, মপতা-

িৃত-েমহে উদ্দিন, সাং-

জগালিনু্ডা, উপজেলা-

েলঢাকা, জেলা-

নীলফািােী।  

2 সাতোন ৭৬২৯           েমিত কৃমষ আজে   



১১৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: আব্দলু হক, মপতা-

িৃত-তমিে উদ্দিন, সাং-

জগালিনু্ডা, উপজেলা-

েলঢাকা, জেলা-

নীলফািােী।  

2 সাতোন ৭৬২৯           েমিত কৃমষ আজে   

১১৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: আকিে আলী, 

মপতা-িৃত-আব্দলু 

িদ্দেদ, সাং-খামেো 

জগালনা, উপজেলা-

েলঢাকা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.35 সাতোন ৫০৪৩           েমিত কৃমষ আজে   

১১৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: আইযিু আলী, 

মপতা-আিুল জহাজসন, 

সাং-খামেো জগালনা, 

উপজেলা-েলঢাকা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.4 সাতোন ৫০৪৩           েমিত কৃমষ আজে   

১১৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: আব্দসু সািাদ, 

মপতা-লালমিয়া, সাং-

োলহাঠট, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.3 সাতোন ৫০৪৪           েমিত কৃমষ আজে   

১১৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: সাইদুল ইসলাি, 

মপতা-আেে উদ্দিন, 

সাং-োলহাঠট, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 সাতোন ৫০৪৪           েমিত কৃমষ আজে   

১২০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: েহে আলী, মপতা-

আেে উদ্দিন, সাং-

োলহাঠট, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

2.2 সাতোন ৫০৪৩           েমিত কৃমষ আজে   

১২১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

আব্দলু িদ্দেদ, মপতা-

েপে উদ্দিন, সাং-

খামেো জগালনা, 

উপজেলা-েলঢাকা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 সাতোন ৫০৪৩           েমিত কৃমষ আজে   

১২২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

আব্দসু সাত্তাে, মপতা-

দুমপে উদ্দিন, সাং-

খামেো জগালনা, 

0.2 সাতোন ৫০৪৩           েমিত কৃমষ আজে   



উপজেলা-েলঢাকা, 

জেলা-নীলফািােী।  

১২৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: সুলতান মিয়া, 

মপতা-আেে উদ্দিন, 

সাং-োলহাঠট, 

উপজেলা-েলঢাকা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.15 সাতোন ৫০৪৩           েমিত কৃমষ আজে   

১২৪ নীলফািােী েলঢা

কা 

জ ািাে সাতো

ন 

জিা: আজেনুে েহিান, 

মপতা-আব্দলু হামিদ, 

সাং-োলহাঠট, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.65 খামেোজগা

লনা 

৫৩৪৩           েমিত কৃমষ আজে   

১২৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিাো: জিাজে বদা, স্বািী-

িৃত-আব্দসু সািাদ, সাং-

জসানািমনে  াঙ্গা, 

নাউতাো, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.27 সাতোন ৫৭০১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১২৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

আব্দসু সাত্তাে, মপতা-

িৃত-েহে উদ্দিন, সাং-

জসানািমনে  াঙ্গা, 

নাউতাো, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 সাতোন ৫৭০১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১২৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: দ্দেয়া, মপতা-িৃত-

জহাজসন আলী, সাং-

জসানািমনে  াঙ্গা, 

নাউতাো, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 সাতোন ৫৭০১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১২৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

জিা: িাজলক, মপতা-

জহাজসন আলী, সাং-

জসানািমনে  াঙ্গা, 

নাউতাো, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 সাতোন ৫৭০১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



১২৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

 ৬নং নাউতাো 

ইউমনয়ন পমেষদ ভিন, 

সাং-জসানািমনে  াঙ্গা, 

নাউতাো, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.35 সাতোন ৫৭০১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৩০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

সন্ধানী সমিমত ভিন, 

সাং-জসানািমনে  াঙ্গা, 

নাউতাো, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.15 সাতোন ৫৭০১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৩১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

িসদ্দেদ জসানািমনে 

 াঙ্গা, নাউতাো, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.25 সাতোন ৫৭০১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৩২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে সাতো

ন 

 ৬নং নাউতাো 

ইউমনয়ন পমেষদ পকুুে, 

সাং-নাউতাো, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

3 সাতোন ৫৭০১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৩৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা  জিা: িািুদ, মপতা-

িমফে, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

2 কুঠটে াঙ্গা ২৪৩ ২ ৫২ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৩৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা  জিা: ফেিদু্দিন, মপতা-

িৃত-হমক িািদু, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

2 কুঠটে াঙ্গা ২৪৩ ২ ৫৩ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৩৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা  জিা: সুলতান, মপতা-

েমহিুদ্দিন, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

2 কুঠটে াঙ্গা ২৪৩ ২ ৫৬ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৩৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা  জিা: কমেে উদ্দিন, 

মপতা-িৃত-জকয়ািদু্দিন, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ১২৪ ২ ১৯৬ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



১৩৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: েমফকুল ইসলাি, 

মপতা-কমেে উদ্দিন, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ১২৪ ২ ১৯৭ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৩৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আমনেুে েহিান, 

মপতা-কমেে উদ্দিন, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ১২৪ ২ ১৯৬ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৩৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আমিনেু েহিান, 

মপতা-কমেে উদ্দিন, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.55 কুঠটে াঙ্গা ১২৪ ২ ১৯৭ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৪০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: জিাোেফ জহাজসন, 

মপতা-িৃত-িমফে 

উদ্দিন, সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

2 কুঠটে াঙ্গা ২৪৩ ২ ৫৪ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৪১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: িদ্দেিে েহিান, 

মপতা-িজয়ন জিাল্লা, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

2 কুঠটে াঙ্গা ২৪৩ ২ ৫৫ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৪২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আদ্দেো, মপতা-

িজয়ন জিাল্লা, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ২৪৩ ২ ৫৭ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৪৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: োিেুল মপতা-

ফকে উদ্দিন, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

5 কুঠটে াঙ্গা ২৪৩ ২ ৬১ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৪৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: েমফকুল মপতা-

ফকে উদ্দিন, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ২৪৩ ২ ৮০ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



১৪৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: জহলাল, মপতা-হসে 

উদ্দিন, সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ২৪৩ ২ ৮০ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৪৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: জিলাল, মপতা-িৃত-

হসে উদ্দিন, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ২৪৩ ২ ৮২ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৪৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: দুলাল, মপতা-

সুলতান িািুদ, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ২৪৩ ২ ৮৬ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৪৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: জিাকজলোে 

েহিান, মপতা-িৃত-

েমহি উদ্দিন, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ২৪৩ ২ ৮৭ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৪৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: িনজতোে েহিান, 

মপতা-িজয়ন জিাল্লা, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

2 কুঠটে াঙ্গা ২৪৩ ২ ৮৯ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৫০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আমিনুল েহিান, 

মপতা-মচকু িািুদ, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

2 কুঠটে াঙ্গা ২৪৩ ২ ৯০ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৫১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: িদ্দেদ, মপতা-

িদ্দেিে, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

2 কুঠটে াঙ্গা ২৪৩ ২ ৮২ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৫২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আব্দলু েমলল, 

মপতা-োিাদ আলী সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

3 কুঠটে াঙ্গা ২৪৭ ২ ১৬১ ৮             

১০২ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



১৫৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: েিোন আলী, 

মপতা-তাজহে আলী, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1.5 কুঠটে াঙ্গা ২৪৭ ২ ১৬২ ৮             

১০২ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৫৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: নেরুল, মপতা-

আফাে উদ্দিমন, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ২৪৭ ২ ১৬১ ৮             

১০২ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৫৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: তেমলি উদ্দিন, 

মপতা-িৃত-েমহি উদ্দিন, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ১৯ ৩              

৫ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৫৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: হাজচন, মপতা-িৃত-

কাজসি, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ২১ ৩              

৫ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৫৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: েিি আলী, মপতা-

িৃত-আিু তাজহে, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ১৭ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৫৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: জতাতা মিয়া, মপতা-

িৃত-িুো ফমেক, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1.5 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ১৮ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৫৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: লালু মিয়া, মপতা-

িৃত-িুো ফমেক, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1.5 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ২০ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৬০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: িািুল মিয়া, মপতা-

িৃত-িুো ফমেক, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1.75 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ২২ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



১৬১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: হামফোে, মপতা-

িৃত-িুো ফমেক, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

3 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ২৩ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৬২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আব্দলু িােী, মপতা-

িৃত-তেমলি উদ্দিন, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

2 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ২৪ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৬৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: জহলাল, মপতা-িৃত-

তেমলি উদ্দিন, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ৩০ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৬৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: জতািাে আলী, 

মপতা-িৃত- আফাে 

উদ্দিন, সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ২৫ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৬৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: মসোে আলী, 

মপতা-িৃত-েমহে উদ্দিন, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

2 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ২৮ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৬৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: ফেলুে েহিান, 

মপতা-িৃত-মসোে িুদ্দন্স, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

2.5 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ২৯ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৬৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আব্দলু িমিন, 

মপতা-িৃত-েমহে উদ্দিন, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

3 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ৩২ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৬৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: িািুল, মপতা-িৃত-

েিজেে আলী, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1.5 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ৩৩ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



১৬৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: িক্স, মপতা-িৃত-

ইয়ামেন িন্ডল, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1.5 কুঠটে াঙ্গা ৬৫০ ১ ৬৩৬      

৬৩৭ 

২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৭০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: ইউনেু গং, মপতা-

িৃত-দ্দেন্নাত আলী, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

2 কুঠটে াঙ্গা ৬৫০ ১ ৬৩৬      

৬৩৭ 

২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৭১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: তজেে গং, মপতা-

িৃত-ইয়ামেন িন্ডল, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ৬৫০ ১ ৬৩৬      

৬৩৭ 

২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৭২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: তাো মিয়া, মপতা-

িৃত-ইয়ামেন িন্ডল, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৬৫০ ১ ৬৩৬      

৬৩৭ 

২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৭৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: মনোি আলী, 

মপতা-িৃত-আ: খাজলক, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫২২ 

৫২৩ 

৫২৪ 

৫২৫ 

৫২৮ 

৫২৮ 

৫২৯   

২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৭৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: সামহদ, মপতা-িৃত-

আ: খাজলক, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

2 কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫২২ 

৫২৩ 

৫২৪ 

৫২৫ 

৫২৮ 

৫২৮ 

৫২৯   

২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৭৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: ফেহাদ, মপতা-িৃত-

আ: িদ্দেদ  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

2 কুঠটে াঙ্গা ৬৮ ১ ১২২ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



১৭৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আিোদ, মপতা-

িৃত-জিাকজেদ,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৬৮ ১ ১২৪ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৭৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: মিেোহান, মপতা-

িৃত-তমিে উদ্দিন 

জদওয়ান,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ৬৮ ১ ১২৫ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৭৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: েিজসে আলী, 

মপতা-িৃত-িিতাে,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৬৮ ১ ১২৬ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৭৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: েহিান, মপতা-িৃত-

ইয়ামেন,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.3 কুঠটে াঙ্গা ৬৮ ১ ১২৭ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৮০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আিুল জহাজসন, 

মপতা-িৃত-জসালায়িান,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৬৮ ১ ১৪২ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৮১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: োহীনুে, মপতা-িৃত-

সুোি আলী,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৬৯           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৮২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: োইেদু্দিন, মপতা-

িৃত-োনাি আলী,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ৬৮ ১ ১২১ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৮৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: িইেদু্দিন, মপতা-

িৃত-োনাি আলী,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

0.5 কুঠটে াঙ্গা ৬৮ ১         হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

১৮৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: েমি িন্ডল, মপতা-

িৃত-ইয়ামেন,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ৬৮ ১         হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৮৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: োমকরুল(হুেেু), 

মপতা-িৃত-েমি িন্ডল,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ৬৮ ১         হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৮৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: োহীনুে, মপতা-িৃত-

সুোি আলী,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৬৯           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

১৮৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: সাইফুল ইসলাি, 

মপতা-িৃত-আিুল 

জহাজসন,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1.03 কুঠটে াঙ্গা ১০৩ ২ ১৪৩ ১০২     েমিত কৃমষ আজে   

১৮৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আ: সাত্তাে, মপতা-

িৃত-জিাহাম্মদ আলী,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.75 কুঠটে াঙ্গা ১০৩ ২ ১৪৪ ১০২     েমিত কৃমষ আজে   

১৮৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আ: ক্ুিুে, মপতা-

িৃত-জিাকজেদ,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.3 কুঠটে াঙ্গা ১০৩ ২ ১৪৫ ১০২     েমিত কৃমষ আজে   

১৯০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: ফেল িািুদ, 

মপতা-িৃত-জিাকজেদ,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ১০৩ ২         েমিত কৃমষ আজে   



১৯১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: কদি আলী, মপতা-

িৃত-েিোন আলী,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ১০৩ ২         েমিত কৃমষ আজে   

১৯২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আ: োিাদ, মপতা-

িৃত-েহিত তুল্লযা,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ১০৩ ২         েমিত কৃমষ আজে   

১৯৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আ: িাজেদ, মপতা-

িৃত-েহিত তুল্লযা,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ১০৩ ২         েমিত কৃমষ আজে   

১৯৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: সাইদ, মপতা-িৃত-

নহতুল্লযা,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ১০৩ ২         েমিত কৃমষ আজে   

১৯৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আিুল জহাজসন, 

মপতা-িৃত-িািে আলী,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ১০৩ ২         েমিত কৃমষ আজে   

১৯৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আজয়ো জিওয়া, 

স্বািী-িৃত-জিাকজেদ,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ১০৩ ২         েমিত কৃমষ আজে   

১৯৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আজনায়াে, মপতা-

িৃত-োিান উদ্দিন,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ২৪৬ ২         েমিত কৃমষ আজে   

১৯৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: োহোিাল, মপতা-

িৃত-জিা:োিান উদ্দিন,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ২৪৬ ২         েমিত কৃমষ আজে   



১৯৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: রুস্তি আলী, মপতা-

িৃত-তজিে উদ্দিন,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ২৪৬ ২         েমিত কৃমষ আজে   

২০০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আয়নাল গং, মপতা-

িৃত-দ্দেন্নাত আলী,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

১ কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫৫১ ১০২     

১০৪ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২০১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: িান্নান, মপতা-িৃত-

দ্দেন্নাত আলী,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫৫৪ ১০২     

১০৪ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২০২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: েয়নাল, মপতা-

িৃত-দ্দেন্নাত আলী,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫৫৫ ১০২     

১০৪ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২০৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: মসদ্দিক, মপতা-িৃত-

জসাজলিান িন্ডল,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫৪৩ ১০২     

১০৪ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২০৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: এন্তাে, মপতা-িৃত-

তাইেদু্দিন,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫৯১ ১০২     

১০৪ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২০৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আলতাি হক, 

মপতা-িৃত-তাইেদু্দিন,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫৪৪ ১০২     

১০৪ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২০৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আয়নাল হক, 

মপতা-িৃত-তাইেদু্দিন,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫৯৪ ১০২     

১০৪ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



২০৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: ফেল হক, মপতা-

িৃত-ইয়াকুি আলী, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫৯৫ ১০২     

১০৪ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২০৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: েহুে আলী, মপতা-

িৃত-ইয়াকুি আলী, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫৯৬ ১০২     

১০৪ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২০৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আমিন জহাজসন, 

মপতা-িৃত-তমিে 

উদ্দিন, সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫৯৭ ১০২     

১০৪ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২১০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা:েেি আলী, মপতা-

িৃত-ইয়াকুি আলী, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1.05 কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫৯৮ ১০২     

১০৪ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২১১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: হযেত আলী, 

মপতা-িৃত-েেি আলী, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫২৯ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২১২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আ: হামিদ, মপতা-

িৃত-আ: জোিাহান, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫৩০ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২১৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: োিেুল হক, মপতা-

িৃত-তাইেদু্দিন, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫৩১ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২১৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: িিতাে খা, মপতা-

অজ্ঞত, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ৫২২ ১ ৫৩২ ২     হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



২১৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: িৃধা, মপতা-িৃত-

ইয়ামেন িন্ডল, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1.4 কুঠটে াঙ্গা ২৪৭ ১ ৫৩৩ ২     েমিত কৃমষ আজে   

২১৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: জিাফাজ্জল, মপতা-

িৃত-োলাি, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৭ কুঠটে াঙ্গা ২৪৭ ১ ৫২৬ ২     েমিত কৃমষ আজে   

২১৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: িকিুল জহাজসন, 

মপতা-িৃত-জখাে িািুদ, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

2.5 কুঠটে াঙ্গা ২৪৭ ১ ৫৩৪ ২     েমিত কৃমষ আজে   

২১৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আ: হাই(পাষান), 

মপতা-িৃত-ইয়ামেন িুদ্দন্স, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ২৪৭ ১         েমিত কৃমষ আজে   

২১৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: মিোনেু (মনোি) , 

মপতা-িৃত-ইউনেু িুদ্দন্স, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

2.5 কুঠটে াঙ্গা ২৪৭ ১         েমিত কৃমষ আজে   

২২০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আ: িান্নান , মপতা-

িৃত-ইউনুে িদু্দন্স, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ২৪৭ ১         েমিত কৃমষ আজে   

২২১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আ: েউফ গং , 

মপতা-িৃত-েমফক িুদ্দন্স, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

2.5 কুঠটে াঙ্গা ২৪৮ ১         েমিত কৃমষ আজে   

২২২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আিোদ িুদ্দন্স , 

মপতা-িৃত-আেগে 

িুদ্দন্স, সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ২৪৭ ২ ১৬১ ৮         

১০২ 

    েমিত কৃমষ আজে   



২২৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আব্দেু েহিানগং , 

মপতা-িৃত-ইয়ামেন 

িন্ডল, সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 কুঠটে াঙ্গা ২৪৭ ২ ১৬২ ৮         

১০২ 

    েমিত কৃমষ আজে   

২২৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: ফেলাে(পন্ড) গং, 

মপতা-িৃত-েতন িুদ্দন্স, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.7 কুঠটে াঙ্গা ২৪৭ ২         েমিত কৃমষ আজে   

২২৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: জগালাি জিাস্তফা, 

মপতা-িৃত-আফোে,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.61 োি াঙ্গা ১১৬১ ১৬২         অমপ বত কৃমষ আজে   

২২৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আ: েহিান গং, 

মপতা-িৃত-নুেল হক,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৯ 

০.২৩ 

০.২৮ 

োি াঙ্গা ১১১৭ 

১৪৯৮ 

১৪১৯ 

  ১৯৪৬ ৫৩৫        

৬৯৯    

৬৪৪     

৮২৭ 

    অমপ বত কৃমষ আজে   

২২৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আ: েহিান গং, 

মপতা-িৃত-নুেল হক,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 োি াঙ্গা ১১২৭ ৪৪৬ ১৯৪২ ৫৩৫        

৬৯৯    

৬৪৪     

৮২৭ 

    অমপ বত কৃমষ আজে   

২২৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আ: োত্তাে, মপতা-

িৃত-ফমেক িািুদ,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 োি াঙ্গা ২৬৬ ১ ৯০ ৩        

৫০৩    

৫৮৩     

৫৮০ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২২৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: জিাোজম্মল হক, 

মপতা-অজ্ঞাত,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.45 োি াঙ্গা ২৬৬ ১ ৯০ ৩        

৫০৩    

৫৮৩     

৫৮০ 

    হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৩০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: েমিে উদ্দিন, 

মপতা-আমেে উদ্দিন,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.56 োি াঙ্গা ১১ ১৬৩         হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



২৩১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: িমতয়াে েহিান, 

মপতা-িৃত-মনিাে উদ্দিন,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

2.59 োি াঙ্গা ১১৪৩ ৪৭০         হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৩২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আিু জকালাি, 

মপতা-িৃত-োফে আলী,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

2.59 োি াঙ্গা ১১৪৩ ৪৭০         হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৩৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আ: োত্তাে, মপতা-

িৃত-সাফাতুলযা,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.3 োি াঙ্গা ১১৪৩ ৪৭০         হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৩৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: তাজহে, মপতা-েমিে 

উদ্দিন,  সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 োি াঙ্গা ৫৫১৩           েমিত কৃমষ আজে   

২৩৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: েয়নাল, মপতা-

সমহে উদ্দিন,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.85 োি াঙ্গা ৫৫১৪           েমিত কৃমষ আজে   

২৩৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: হাজফে, মপতা-

জকােিান,  সাং-

জিলাপাঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1.55 ম িলা ৫৫২৫           েমিত কৃমষ আজে   

২৩৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আদ্দেে, মপতা-

িৃত-অে ুজেখ,  সাং-

জিলাপাঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.77 ম িলা ৫৫১৬           েমিত কৃমষ আজে   

২৩৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জতাফাজ্জল হক , মপতা-

িৃত-মনোি উদ্দিন,  

সাং-পচােহাট, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 পচােহাট ১৮           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



২৩৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জি: জিাজ্জাজিল হক , 

মপতা-িৃত-মনোি 

উদ্দিন,  সাং-পচােহাট, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 পচােহাট ৩৯           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৪০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: কমেি উদ্দিন , 

মপতা-িৃত-তকদ্দি,  সাং-

পচােহাট, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

4 পচােহাট ১২৯           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৪১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: িুকুল , মপতা-িৃত-

জতাোজম্মল হক,  সাং-

পচােহাট, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

2 পচােহাট ১২৯           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৪২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: ভুটু গং , মপতা-িৃত-

জতাোজম্মল হক,  সাং-

পচােহাট, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

2 পচােহাট ১২৯           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৪৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জি: আমিন গং , মপতা-

িৃত-িসদ্দিন,  সাং-

পচােহাট, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

2 পচােহাট ১২৯           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৪৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জি: হাজচন আলী , মপতা-

িৃত-িজয়ন,  সাং-

পচােহাট, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৫৯৫           েমিত কৃমষ আজে   

২৪৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জি: সািসুল হক , মপতা-

িৃত-িজয়ন,  সাং-

পচােহাট, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৫৯৫           েমিত কৃমষ আজে   

২৪৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আিুল কাজেি , 

মপতা-িৃত-িজয়ন,  সাং-

পচােহাট, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৫৯৫           েমিত কৃমষ আজে   



২৪৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: িতা, মপতা-কাইঞ্চা 

ফমেক,  সাং-পচােহাট, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.4 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৫৯৫           েমিত কৃমষ আজে   

২৪৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: মিলন, মপতা-িৃত-

েমলি উদ্দিন,  সাং-

পচােহাট, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.67 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯০৭           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৪৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আব্দসু সািাদ, 

মপতা-িৃত-আ: কুিুস 

ফাোদ্দে,  সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.4 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৫০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জি: েমহে, মপতা-িৃত-

আ: কুিুস ,  সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.4 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৫১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: েেুান, মপতা-িৃত-

আ: কুিুস,  সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.4 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯৯৮           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৫২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আক্তাে, মপতা-িৃত-

আ: কুিুস,  সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.4 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৫৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জি: জিাোে, মপতা-িৃত-

আ: কুিুস,  সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.4 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৫৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আিোদ, মপতা-

িৃত-িনেুে আলী,  সাং-

দমিণ সনু্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.9 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



২৫৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: হেিুেদ, মপতা-

িৃত-িনেুে আলী,  সাং-

দমিণ সনু্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৫৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: িুরুতি, মপতা-িৃত-

িনেুে আলী,  সাং-

দমিণ সনু্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৫৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: কাজেি, মপতা-

িয়ান,  সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1.5 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৫৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: সািসুল, মপতা-

িয়ান,  সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৫৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: হাজচন, মপতা-

িয়ান,  সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.5 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৬০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ আজিদীন, মপতা-

িৃত েিান আলী, সাং-

দমিণ সনু্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।   

0.5 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৬১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ েব্বাে, মপতা-িৃত 

েিান মিমি, সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.5 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৬২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ েমলল, মপতা-িৃত 

েিান মিমি, সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



২৬৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ জিাত্তজলি, মপতা-

িৃত েয়ান, সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.5 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৬৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ েহিান, মপতা- 

েয়ুান, সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.4 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৬৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ জসাহোি, মপতা- 

েয়ুান, সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.4 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৬৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ খাো, মপতা-

িনুলযা িদু্দন্স, সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

1.34 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৬৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ িজনায়াে গং, 

মপতা-োনু, সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.3 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৬৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ ইব্রামহি, মপতা-

িানু, সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.5 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৬৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ ইউসুফ, মপতা-

তামলিুদ্দিন, সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.4 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৭০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ জসাহোি, মপতা-

মিলাত, সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.4 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



২৭১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ েজহে, মপতা-

ইসিাইল, সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.4 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৭২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ কাজদে, মপতা-

নওজসে আলী, সাং-

দমিণ সনু্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.5 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৭৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ জিাত্তাজলি, মপতা-

হযেত আলী, সাং-

দমিণ সনু্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.5 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৭৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ োিাল, মপতা-

তাো, সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.5 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৭৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ জিাস্তা, মপতা-

কাইঞ্চা ফমকে, সাং-

দমিণ সনু্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.4 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৭৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ আব্দসু সািাদ, 

মপতা-িৃত-আ: কুিস, 

সাং-দমিণ সনু্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.5 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৭৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ হাজচন, মপতা-

িয়ান, সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.58 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৭৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ দ্দেদ্দঞ্জে, মপতা-

িকিুল, সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.4 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



২৭৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ ওসিান, মপতা-

জদজলায়াে, সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.96 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৪০১ 

১৪০৩ 

          েমিত কৃমষ আজে   

২৮০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিাোঃ সজিস, মপতা-

কাইঞ্চা ফমকে, সাং-

দমিণ সনু্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.7 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৪০১ 

১৪০৩ 

          েমিত কৃমষ আজে   

২৮১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা পুকুে………………….. 

দমিণ সনু্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.88 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৪১২           েমিত কৃমষ আজে   

২৮২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আ: িান্নান, মপতা-

গমণ মিয়া, দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

3 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৬২           েমিত কৃমষ আজে   

২৮৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: কািরুজ্জািান, 

মপতা-কাজেি আলী, 

দমিণ সনু্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.33 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

২০০৩           েমিত কৃমষ আজে   

২৮৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: সুরুজ্জািান, মপতা-

নুে জিা: আলী, দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.33 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৮৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: কালা, মপতা-গফুে 

ফোেী, দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.25 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৮৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আজেে মিয়া, মপতা-

গফুে ফোেী, দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



২৮৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: সাহাোহান, মপতা-

সরুুজ্জািান, দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৮৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আতে আলী, মপতা-

আজিদ আলী, দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.25 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৮৯ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: অমিিন্দী গং, 

মপতা-েজিদ আলী, 

দমিণ সনু্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৯০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: হযেত আলী, 

মপতা-িৃত-মিিু জেখ, 

দমিণ সনু্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৯১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: কািাদালী, মপতা-

িৃত-মিিু জেখ, দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৯২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: নরুু মিয়া, মপতা-

িৃত-মিিু জেখ, দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৯৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: জিাকজেদ আলী, 

মপতা-ফঠটক, দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   

২৯৪ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: আেজোপ আলী, 

মপতা-আহজম্মদ আলী, 

দমিণ সনু্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমেত কৃমষ আজে   



২৯৫ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: োিানত আলী, 

মপতা-িিুলযা িদু্দন্স, 

দমিণ সনু্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৫৯৫           েমিত কৃমষ আজে   

২৯৬ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: খাো, মপতা-িনুলযা 

িুদ্দন্স, দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৫৯৫           েমিত কৃমষ আজে   

২৯৭ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: সাজয়ত আলী, 

মপতা-আ: িদ্দেদ, দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৫৯৫           েমিত কৃমষ আজে   

২৯৮ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: িাজিস, মপতা-আ: 

িদ্দেদ, দমিণ 

সুন্দেখাতা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।    

2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৫৯৫           েমিত কৃমষ আজে   

২৯৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: িুোদুল ইসলাি, 

মপতা-িৃত-িমতয়াে 

েহিান, জগাসাইগঞ্জ, 

উপজেলা-জ ািাে, 

নীলফািােী 

4.25 জগাসাইগঞ্জ ৪৫০৯   ৪৫২৩      

৪৫১৬ 

৪৫১৭ 

৪৫২৪       

৪৫১৮      

৪৫২৭      

৪৫২২      

৪৫২৮       

৪৫২৫      

৪৫২০      

৪৫২৬ 

৭১৭৫     

১৭৬৪    

৭৬৬৪    

১৭৭৩     

১৭৬৭     

৭৬৭৪    

১৭৬৮    

৭৬৬৪   

১৭৬৬   

৭৬৬৯ 

    প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩০০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: জিাকজেদ আলী, 

মপতা-োমনক িন্ডল, 

জগাসাইগঞ্জ, উপজেলা-

জ ািাে, নীলফািােী 

3.2 জগাসাইগঞ্জ ২৪৫২           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   



৩০১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

মসোে িন্ডল, মপতা-

েওেন, জগাসাইগঞ্জ, 

উপজেলা-জ ািাে, 

নীলফািােী 

0.6 জগাসাইগঞ্জ ৪৫০৯   ৪৫২৩      

৪৫১৬ 

৪৫১৭ 

৪৫২৪       

৪৫১৮      

৪৫২৭      

৪৫২২      

৪৫২৮       

৪৫২৫      

৪৫২০      

৪৫২৬ 

৭১৭৫     

১৭৬৪    

৭৬৬৪    

১৭৭৩     

১৭৬৭     

৭৬৭৪    

১৭৬৮    

৭৬৬৪   

১৭৬৬   

৭৬৬৯ 

    প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩০২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: আসিত আলী, 

মপতা-মসদাি িন্ডল, 

জগাসাইগঞ্জ, উপজেলা-

জ ািাে, নীলফািােী 

0.9 জগাসাইগঞ্জ ৪৫০৯   ৪৫২৩      

৪৫১৬ 

৪৫১৭ 

৪৫২৪       

৪৫১৮      

৪৫২৭      

৪৫২২      

৪৫২৮       

৪৫২৫      

৪৫২০      

৪৫২৬ 

৭১৭৫     

১৭৬৪    

৭৬৬৪    

১৭৭৩     

১৭৬৭     

৭৬৭৪    

১৭৬৮    

৭৬৬৪   

১৭৬৬   

৭৬৬৯ 

    প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩০৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: িকিুল জহাজসন, 

মপতা-িাহাে জেখ, 

জগাসাইগঞ্জ, উপজেলা-

জ ািাে, নীলফািােী 

0.45 জগাসাইগঞ্জ ৪৫০৯   ৪৫২৩      

৪৫১৬ 

৪৫১৭ 

৪৫২৪       

৪৫১৮      

৪৫২৭      

৪৫২২      

৪৫২৮       

৪৫২৫      

৪৫২০      

৪৫২৬ 

৭১৭৫     

১৭৬৪    

৭৬৬৪    

১৭৭৩     

১৭৬৭     

৭৬৭৪    

১৭৬৮    

৭৬৬৪   

১৭৬৬   

৭৬৬৯ 

    প্রস্তামিত কৃমষ আজে   



৩০৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: সাজিদ আলী, 

মপতা-িাহাে জেখ, 

জগাসাইগঞ্জ, উপজেলা-

জ ািাে, নীলফািােী 

0.8 জগাসাইগঞ্জ ৪৫০৯   ৪৫২৩      

৪৫১৬ 

৪৫১৭ 

৪৫২৪       

৪৫১৮      

৪৫২৭      

৪৫২২      

৪৫২৮       

৪৫২৫      

৪৫২০      

৪৫২৬ 

৭১৭৫     

১৭৬৪    

৭৬৬৪    

১৭৭৩     

১৭৬৭     

৭৬৭৪    

১৭৬৮    

৭৬৬৪   

১৭৬৬   

৭৬৬৯ 

    প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩০৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: ইোহাত িন্ডল, 

মপতা-জসানা মিয়া, 

জগাসাইগঞ্জ, উপজেলা-

জ ািাে, নীলফািােী 

0.6 জগাসাইগঞ্জ ৪৫০৯   ৪৫২৩      

৪৫১৬ 

৪৫১৭ 

৪৫২৪       

৪৫১৮      

৪৫২৭      

৪৫২২      

৪৫২৮       

৪৫২৫      

৪৫২০      

৪৫২৬ 

৭১৭৫     

১৭৬৪    

৭৬৬৪    

১৭৭৩     

১৭৬৭     

৭৬৭৪    

১৭৬৮    

৭৬৬৪   

১৭৬৬   

৭৬৬৯ 

    প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩০৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: নমিে উদ্দিি, 

মপতা-িৃত-আকিে 

আলী, সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

জ ািাে, নীলফািােী 

1.81 জগাসাইগঞ্জ ৫৫৩১   ৪৫১৩    

৪৫১৪     

৪৫১৫ 

১৭৬২ 

১৭৬৩ 

    প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩০৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: আকিে আলী, 

মপতা-িৃত-েমলিদু্দিন, 

সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

জ ািাে, নীলফািােী 

0.81 জগাসাইগঞ্জ ৫৫৩১   ৪৫১৩    

৪৫১৪     

৪৫১৫ 

১৭৬২ 

১৭৬৩ 

    প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩০৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: খমলল জেখ, মপতা-

িৃত-েমলিুদ্দিন, সাং-

জগাসাইগঞ্জ, জ ািাে, 

নীলফািােী 

0.81 জগাসাইগঞ্জ ৫৫৩১   ৪৫১৩    

৪৫১৪     

৪৫১৫ 

১৭৬২ 

১৭৬৩ 

    প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩০৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: িাজেক আলী, 

মপতা-িৃত-েমলিদু্দিন, 

সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

জ ািাে, নীলফািােী 

0.81 জগাসাইগঞ্জ ৫৫৩১   ৪৫১৩    

৪৫১৪     

৪৫১৫ 

১৭৬২ 

১৭৬৩ 

    প্রস্তামিত কৃমষ আজে   



৩১০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: িনু জেখ, মপতা-

সিজেে আলী, সাং-

জগাসাইগঞ্জ, জ ািাে, 

নীলফািােী 

0.81 জগাসাইগঞ্জ ৫৫৩১   ৪৫১৩    

৪৫১৪     

৪৫১৫ 

১৭৬২ 

১৭৬৩ 

    প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩১১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জহাজসন মিমি, মপতা-

িৃত-ইকে িন্ডল, সাং-

জগাসাইগঞ্জ, জ ািাে, 

নীলফািােী 

১.২ জগাসাইগঞ্জ ৭   ৬ ৭৭৭০     প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩১২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

আজনায়াে জহাজসন, 

মপতা-আদ্দেেলু হক, 

সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

জ ািাে, নীলফািােী 

1 জগাসাইগঞ্জ ৭   ৬ ৭৭৭০     প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩১৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: েহে আলী, মপতা-

িৃত-োিাল জেখ, সাং-

জগাসাইগঞ্জ, জ ািাে, 

নীলফািােী 

১.২ জগাসাইগঞ্জ ৭   ৬ ৭৭৭০     প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩১৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: হেফ আলী, মপতা-

িৃত-োিাল জেখ, সাং-

জগাসাইগঞ্জ, জ ািাে, 

নীলফািােী 

1.03 জগাসাইগঞ্জ ৭   ৬ ৭৭৭০     প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩১৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: আশুক আলী, 

মপতা-িৃত-োিাল জেখ, 

সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

জ ািাে, নীলফািােী 

1.05 জগাসাইগঞ্জ ৭   ৬ ৭৭৭০     প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩১৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: হাজসি আলী, 

মপতা-কামসি জেখ, সাং-

জগাসাইগঞ্জ, জ ািাে, 

নীলফািােী 

1.05 জগাসাইগঞ্জ ৭   ৬ ৭৭৭০     প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩১৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: আক্তাে আলী, 

মপতা-আইনুল জেখ, 

সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

জ ািাে, নীলফািােী 

1.2 জগাসাইগঞ্জ ১৮   ১১ ৭৭৭৯     প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩১৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: জসািাহান জেখ, 

মপতা-আব্দেু েহিান, 

সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

জ ািাে, নীলফািােী 

1.15 জগাসাইগঞ্জ ১২   ১৮ ৭৭৭৯     প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩১৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে সুন্দেখা

তা 

জিা: সি ুমিয়া, মপতা-

িৃত-জগাটা মিয়া, সাং-

14.03 পাঙ্গা ২২০ 

২২১ 

২২২ 

          প্রস্তামিত কৃমষ আজে   



মচলাহাঠট, জ ািাে, 

নীলফািােী 

৩২০ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: নেুল হক, মপতা-

িৃত-সামকিুদ্দিন, সাং-

োি াঙ্গা, ম িলা 

নীলফািােী 

0.4 োি াঙ্গা ২৩২           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩২১ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: জখজকন, মপতা-িৃত-

সামকিদু্দিন, সাং-

োি াঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.39 োি াঙ্গা ২৩২           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩২২ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: োিাল, মপতা-িৃত-

জকতাি আলী িন্ডল, 

সাং-োি াঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.3 োি াঙ্গা ২৩২           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩২৩ নীলফািােী ম িলা জ ািাে ম িলা জিা: েহে আলী, মপতা-

িৃত-জকতাি আলী 

িন্ডল, সাং-োি াঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.3 োি াঙ্গা ২৩২           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩২৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: সি ুমিয়া, মপতা-

িৃত-জগাটা মিয়া, সাং-

পাঙ্গা ম িলা, 

নীলফািােী 

14.03 জিলাপাঙ্গা ২২০ 

২২১ 

২২২ 

          প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩২৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: সি ুমিয়া, মপতা-

িৃত-জগাটা মিয়া, সাং-

পাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.36 জিলাপাঙ্গা ২২২           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩২৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: জতাফাজ্জল, মপতা-

কাষ্িু িািদু, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

1.5 জিলাপাঙ্গা ২৯৮০           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩২৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: মসোেলু, মপতা-

কাষ্িু িািদু, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

1.5 জিলাপাঙ্গা ২৯৮০           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩২৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: েয়নাল আজিদীন , 

মপতা-োিন আলী িুন্সী, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.45 জিলাপাঙ্গা ২৯৮০           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   



৩২৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: খাজলক , মপতা-

েয়নাল আজিদীন সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.45 জিলাপাঙ্গা ২৯৮০           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৩০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: জিািােকআলী, 

মপতা-সজিত জেখ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.4 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৩১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: আব্দলু েব্বাে, 

মপতা-জনন্দ ুিািুদ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.6 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৩২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: কাজেি আলী, 

মপতা-জনন্দ ুিািুদ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.37 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৩৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: েমিে উদ্দিন , 

মপতা-আনোে িদু্দন্স, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.35 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৩৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা োমিল জিওয়া, স্বািী-

িৃত-নরূুল হক, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.35 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৩৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: িদ্দেিে েহিান, 

মপতা-িৃত-ছচতা জেখ, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.45 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৩৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: রুজিল, মপতা-

জকােিান, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.3 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৩৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা:োহোদা , মপতা-

িৃত-েমিে জেখ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.75 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৩৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: িক্কে, মপতা-ছচতা 

জেখ, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.25 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   



৩৩৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: িমহে, মপতা-ছচতা 

জেখ, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.3 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৪০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: আমেে উদ্দিন, 

মপতা-িৃত-জসজকন্দাে, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.3 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৪১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: সমহদুল, মপতা-আ: 

িদ্দেদ, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.45 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৪২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: সমহদুল, মপতা-আ: 

িদ্দেদ, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.45 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৪৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: ফারুক, মপতা-

সাই্দুল, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.3 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৪৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: েব্বাে আলী, 

মপতা-োিান আলী 

িন্ডল, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.45 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৪৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: োলাল িন্ডল, 

মপতা-েিান আলী 

িন্ডল, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.45 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৪৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: নরুুল হক, মপতা-

িৃত-েহিত তালুকদাে, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

1.05 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৪৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: হামিিেু েহিান, 

মপতা-োত্তাে তালুকদাে, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

1.05 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৪৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: জকােিান আলী, 

মপতা-োত্তাে তালুকদাে, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

1.05 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৪৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: হাজফে, মপতা-

জকােিাে আলী, সাং-

1.05 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত কৃমষ আজে   



জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

৩৫০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: আদ্দেে, মপতা-

িৃত-তাে ুজেখ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

1.2 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৫১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: েমহদুল ইসলাি, 

মপতা-িৃত-কাজেি 

আলী, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.45 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৫২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: সমহে উদ্দিন, 

মপতা-িৃত-কাজেি 

আলী, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.45 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৫৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: োলাল, মপতা-

িন্ডল, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.45 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৫৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: িমহে উদ্দিন, 

মপতা-কাজেি আলী, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.45 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৫৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: েমহে উদ্দিন, 

মপতা-কাজেি আলী, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.45 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৫৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: আকজেে আলী, 

মপতা-িৃত-জহাজসন 

আলী জেখ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.52 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৫৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: েমলল িদু্দন্স, মপতা-

িৃত-েিান আলী জেখ, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

1.3 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৫৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: আিোদ, মপতা-

ইসিাইল, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.6 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   



৩৫৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিাো: িমেয়ি, স্বািী-

িৃত-আেে আলী, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.15 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৬০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: আিোদ, মপতা-

ইসিাইল জহাজসন, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.45 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৬           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৬১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: েয়নাল আজিদীন, 

মপতা-িৃত েিান আলী 

িন্ডল, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

০.৪৫ জিলাপাঙ্গা ২৯৭৬           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৬২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: আ: েমলল, মপতা-

িৃত েিান আলী িন্ডল, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.৩ জিলাপাঙ্গা ২৯৭৬           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৬৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: েহুরুল, মপতা-িৃত 

আনজেে আলী িুদ্দন্স, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.৩ জিলাপাঙ্গা ২৯৭৬           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৬৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: আ: েমলল, মপতা-

িৃত আনজেে আলী 

িুদ্দন্স, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

০.৪৫ জিলাপাঙ্গা ২৯৭৬           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৬৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: হামলি, মপতা-

আিুল কাজেি, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.৪৫ জিলাপাঙ্গা ২১৭৬           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৬৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: সাইফুল িদু্দন্স, 

মপতা-িৃত আ: িদ্দেদ, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

১.২ জিলাপাঙ্গা ২১৭৬           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৬৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা পুকুে………………….. 

সাং-জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

১.৫ জিলাপাঙ্গা ২১৭৬           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৬৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: েমহি উদ্দিন, 

মপতা-িৃত আ: িদ্দেদ, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.৪৫ জিলাপাঙ্গা ২৯৮৯           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   



৩৬৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: আইয়িু, মপতা-িৃত 

ইয়াকুি, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

০.৪৫ জিলাপাঙ্গা ২৯৮৯           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৭০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: আলী আকিে, 

মপতা-িৃত িনেুে, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.৪৫ জিলাপাঙ্গা ২৯৮৯           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৭১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: নেুনিী, মপতা-িৃত 

সািসুদ্দিন, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

১.৯৮ জিলাপাঙ্গা ২৭৭৪           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৭২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: েমহি উদ্দিন, 

মপতা-িৃত আদ্দেে, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

৯.০৮ জিলাপাঙ্গা ২৭৮৫           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৭৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: আলী আকিে, 

মপতা-িৃত িনেুে আলী, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

১.০৭ জিলাপাঙ্গা ৩০৮০           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৭৪ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: জদজলায়াে, মপতা-

নুেল হক, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

৪.৬ জিলাপাঙ্গা ৩০০৩           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৭৫ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা ১০৭ পমেিাজেে িজধয 

জেলা প্রোসক িজহাদয় 

কতৃবক আদে ব গ্রাজিে 

নাজি 

৮.০৯ জিলাপাঙ্গা ২৯৭৫           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৭৬ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: িয়দান গং, মপতা-

আ: হামিদ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.৩১ জিলাপাঙ্গা ২৮০৪           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৭৭ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: োলাল, মপতা-িৃত 

েিান উদ্দিন, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

১.৪৫ জিলাপাঙ্গা ২৮০৪           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৭৮ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: তমহদুল, মপতা-

োইদুল, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

০.৩১ জিলাপাঙ্গা ২৮০৪           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   



৩৭৯ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: সািেুল, মপতা-

েওকত আলী, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

৪.৭৭ জিলাপাঙ্গা ২৯৮৩           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৮০ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: আলি, মপতা-িৃত 

িসদ্দিন, সাং-পচােহাট, 

ম িলা, নীলফািােী 

২.৫ জিলাপাঙ্গা ১২৯           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৮১ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: ছসয়দ আলী, মপতা-

িৃত নওজেে আলী, সাং-

পচােহাট, ম িলা, 

নীলফািােী 

১.৫ জিলাপাঙ্গা ১৯           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৮২ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: আিুল জহাজসন, 

মপতা-িৃত েিতুলযা 

িািুদ, সাং-পচােহাট, 

ম িলা, নীলফািােী 

১. জিলাপাঙ্গা ১৯           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

৩৮৩ নীলফািােী জ ািাে জ ািাে ম িলা জিা: হামিদুল হক, মপতা-

িৃত আিে আলী, সাং-

পচােহাট, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.৫ জিলাপাঙ্গা ১৯           প্রস্তামিত কৃমষ আজে   

  

        

মিাট = ৩৬২.

১৮                       
 


