
ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

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

১ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট  জিাোঃ হামনফ  িেদাে, মপতা- 

পুনাই, িেদাে, িাং- চান্দো, 

থানা- কামলয়াককে, জেলা- 

গােীপুে

০.০২  চান্দো ৪৪৫ ৬৪  ৪ ধাো জদাকান ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

২ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিাোঃ পলাে, মপতা- নূে 

পাটুয়ােী,  িাং- চান্দো, থানা- 

কামলয়াককে, জেলা- গােীপুে

০.০১  চান্দো ৪৪৫ ৬৪  ৪ ধাো জদাকান ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৩ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট  জিাোঃ িাজুউমিন,  িাং- 

চান্দো, থানা- কামলয়াককে, 

জেলা- গােীপুে

০.০১  চান্দো ৪৪৫ ৬৪  ৪ ধাো জদাকান ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৪ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট  জিাোঃ আিাদুজ্জািান, মপাত- 

িজেে আলী,  িাং- চান্দো, 

থানা- কামলয়াককে, জেলা- 

গােীপুে

০.০১  চান্দো ৪৪৫ ৬৪  ৪ ধাো জদাকান ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৫ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট  জিাোঃ মিোন, মপতা- হামকি,  

িাং- চান্দো, থানা- 

কামলয়াককে, জেলা- গােীপুে

০.০১  চান্দো ৪৪৫ ৬৪  ৪ ধাো জদাকান ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

িংেমিত িনভূমি  ব্যতীত েিেদখলকৃত অন্যন্য িনভূমিে তফমিল

েক (খ) : অন্যান্য প্রমতষ্ঠান (হাট-িাোে/ জদাকান- পাট, মেজিাট ব/কজটে, কৃমষ ফাি ব, মেিা প্রমতষ্ঠান ইতযামদ)

ঢাকা িন মিভাগ
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৬ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিাোঃ দামিে িেকাে, মপতা- 

িাজেদ িেকাে,  িাং- চান্দো, 

থানা- কামলয়াককে, জেলা- 

গােীপুে

০.০২  চান্দো ৪৪৫ ৬৪  ৪ ধাো জদাকান ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৭ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট  জিাোঃ শ্রী মিিল চন্দ্র িাহা, 

মপতা- নায়ােণ চন্দ্র িাহা,  িাং-

 চান্দো, থানা- কামলয়াককে, 

জেলা- গােীপুে

০.০১  চান্দো ৪৪৫ ৬৪  ৪ ধাো জদাকান ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৮ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট  জিাোঃ িািছুল আলি, মপতা- 

আোঃ কাজদে িেকাে.  িাং- 

চান্দো, থানা- কামলয়াককে, 

জেলা- গােীপুে

০.০২  চান্দো ৪৪৫ ৬৪  ৪ ধাো জদাকান ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৯ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিাোঃ দুলাল িেকাে, মপতা- 

গমন িেকাে,  িাং- চান্দো, 

থানা- কামলয়াককে, জেলা- 

গােীপুে

০.০২  চান্দো ৪৪৫ ৬৪  ৪ ধাো জদাকান ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

১০ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট আব্দুে োজ্জাক, মপতা- জিাোঃ 

িাত্তাে,  িাং- চান্দো, থানা- 

কামলয়াককে, জেলা- গােীপুে

০.০১  চান্দো ৪৪৫ ৬৪  ৪ ধাো জদাকান ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

১১ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট ক্লাি ঘে,  িাং- চান্দো, থানা- 

কামলয়াককে, জেলা- গােীপুে

০.০২  চান্দো ৪৪৫ ৬৪  ৪ ধাো ক্লাি ঘে মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১২ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট িিমেদ, গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-

কামলয়াককে, জেলা-গােীপুে।

০.০৩  চান্দো ১৩৫০ ২৫১৯ ২  ৪ ধাো িিমেদ ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

১৩ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট আনিাে একাজর্িী,জপ্রাোঃ-       

গ্রাি-িমফপুে, থানা-

কামলয়াককে,জেলা-গােীপুে।

৪.০৩  চান্দো ১৩৮২ ২৬৯২ ২  ৪ ধাো আনিাে 

একাজর্িী

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

১৪ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট আনিাে একাজর্িী,জপ্রাোঃ-      

গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-কামলয়াককে, 

জেলা-গােীপুে।

২.৮১  চান্দো ১৩৯২ ২৬৮৭ ২  ৪ ধাো আনিাে 

একাজর্িী

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

১৫ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট আনিাে একাজর্িী,জপ্রাোঃ-      

গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-কামলয়াককে, 

জেলা-গােীপুে।

১.৭৩  চান্দো ১৩৯৪ ২৭০২ ২  ৪ ধাো আনিাে 

একাজর্িী

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

১৬ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট আনিাে একাজর্িী,জপ্রাোঃ-      

গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-কামলয়াককে, 

জেলা-গােীপুে।

৫.৩২  চান্দো ১৪০৪ ২৭১১ ২  ৪ ধাো আনিাে 

একাজর্িী

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

১৭ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট আনিাে একাজর্িী,জপ্রাোঃ-      

গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-কামলয়াককে, 

জেলা-গােীপুে।

২.২৯  চান্দো ১৪১৩       

২৫০২,     

২৫০১

২  ৪ ধাো আনিাে 

একাজর্িী

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১৮ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট আনিাে একাজর্িী,জপ্রাোঃ-      

গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-কামলয়াককে, 

জেলা-গােীপুে।

৫.২  চান্দো ১৪২২ ২৭১৯ ২  ৪ ধাো আনিাে 

একাজর্িী

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

১৯ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিাোঃ আক্রাি জহাজিন,         

মপতা-       গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-

কামলয়াককে,জেলা-গােীপুে।

০.০৩  চান্দো ৮৮৭ ১৬১৬ ২  ৪ ধাো টিজনে 

োপড়া 

জদাকান

  েমহদুল ইিলাি কর্তবক মিজ্ঞ যুগ্ম জেলা 

েে ২য় আদালত,গােীপুে এ দাজয়েকৃত 

জদওযানী জিাকিিা নং-১২৬/০৯ ও জদোঃ 

জিাোঃ নং-১৪/০৭ দাজয়েকৃত। মিিাদী-ঢাকা 

িন মিভাগ।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

২০ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট িিমেদ, জপ্রাোঃ -                  

গ্রাি-চন্দ্রা,থানা-কামলয়াককে, 

জেলা-গােীপুে।

০.৩  চান্দো ১৭৮ ৫৩৬,      

   ৫৩৭

২  ৪ ধাো িিমেদ ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

২১ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট িাদ্রািা, জপ্রাোঃ -                  

গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-কামলয়াককে, 

জেলা-গােীপুে।

০.১২  চান্দো ১২৭৩ ২৫২৬ ২  ৪ ধাো টিজনে ঘে 

২টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

২২ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট পলানপাড়া োজি িিমেদ, 

জপ্রাোঃ -গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-

কামলয়াককে, জেলা-গােীপুে।

০.০৩  চান্দো ১৪৭ ৭৩ ২  ৪ ধাো িিমেদ ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

২৩ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট িিমেদ, জপ্রাোঃ -                 

গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-কামলয়াককে 

জেলা-গােীপুে।

০.০২  চান্দো ১৩১১ ২৬৬৩ ২  ৪ ধাো িিমেদ ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

২৪ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট মিজিি কাজিেী জির্াি, স্বািী-

আব্দুল হামকি। গ্রাি-চন্দ্রা, 

থানা-কামলয়াককে, জেলা-

গােীপুে।

০.০৩  চান্দো ১৩১১ ২৬৬৩ ২  ৪ ধাো োিসুন্নাহাে 

মকন্ডাে 

গাজর্ বন ও 

৫টি জদাকান

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

২৫ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট িিমেদ, জপ্রাোঃ-               

গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-কামলয়াককে, 

জেলা-গােীপুে।

০.০৬  চান্দো ১৩৪১ ২৫৯০ ২  ৪ ধাো টিজনে 

োপড়া 

িিমেদ ঘে

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

২৬ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট কামলয়াককে জপৌেিভা ইউমনট-

২, কামলয়াককে, গােীপুে

০.১২  চান্দো ৫১৬ ১৪৯৭ ২  ৪ ধাো টিনজির্ 

মিমডং 

মনি বাণ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

২৭ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিা: রুজিল িেকাে, মপতা-নাতু 

িেকাে, গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-

কামলয়াককে, জেলা-গােীপুে।

০.০২  পূি ব চান্দো ২৩ ১৬ ২  ৪ ধাো জদাকান ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

২৮ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিা:এনামুল জিাল্লাহ, মপতা-

পুইটা জিাল্লাহ,গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-

কামলয়াককে, জেলা-গােীপুে।

০.০৩  পূি ব চান্দো ২৩ ১৬ ২  ৪ ধাো জদাকান ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

২৯ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিা: মুমেিে েহািন, মপতা-

আোঃ হমিদ, গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-

কামলয়াককে, জেলা-গােীপুে।

০.০১  পূি ব চান্দো ২৩ ১৬ ২  ৪ ধাো জদাকান ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৩০ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিা: আব্দুি িালাি,মপতা-আোঃ 

িািাদ,গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-

কামলয়াককে, জেলা-গােীপুে।

০.০১  পূি ব চান্দো ২৩ ১৬ ২  ৪ ধাো জদাকান ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৩১ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিা: আব্দুি িবুে, মপতা-আোঃ 

িািাদ, গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-

কামলয়াককে, জেলা-গােীপুে।

০.০১  পূি ব চান্দো ২৩ ১৬ ২  ৪ ধাো জদাকান ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৩২ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিাোোঃ েমিরুন জনো,স্বািী-

আবুল কাজেি, গ্রাি-চন্দ্রা, 

থানা-কামলয়াককে, জেলা-

গােীপুে।

০.০১  পূি ব চান্দো ২৩ ১৬ ২  ৪ ধাো জদাকান ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৩৩ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিা: হামিি মিকদাে, মপতা-

মৃত মকতাি আলী মিকদাে, 

গ্রাি-চন্দ্রা,থানা-কামলয়াককে, 

জেলা-গােীপুে।

০.০১  পূি ব চান্দো ২৩ ১৬ ২  ৪ ধাো জদাকান ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৩৪ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিা: েমিি মিকদাে,মপতা-মৃত 

মকতাি আলী মিকদাে, গ্রাি-

চন্দ্রা,থানা-কামলয়াককে, জেলা-

গােীপুে।

০.০১  পূি ব চান্দো ২৩ ১৬ ২  ৪ ধাো জদাকান ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৩৫ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিা: িাজলক মিকদাে,মপতা- 

আেিত আলী মিকদাে, গ্রাি-

চন্দ্রা,থানা-কামলয়াককে, জেলা-

গােীপুে।

০.০১  পূি ব চান্দো ২৩ ১৬ ২  ৪ ধাো জদাকান ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৩৬ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিা: জেখ োজিল,                 

 মপতা-নামিে উমিন,             

   গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-

কামলয়াককে, জেলা-গােীপুে।

০.০১  পূি ব চান্দো ২৩ ১৬ ২  ৪ ধাো জদাকান ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৩৭ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিা: আমেফ জহাজিন,             

     মপতা-আোঃ িাজেক,           

     গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-

কামলয়াককে, জেলা-গােীপুে।

০.০১  পূি ব চান্দো ২৩ ১৬ ২  ৪ ধাো জদাকান ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৩৮ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিা: িমহদুল ইিলাি,             

     মপতা-হযেত আলী,          

      গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-

কামলয়াককে, জেলা-গােীপুে।

০.০১  পূি ব চান্দো ২৩ ১৬ ২  ৪ ধাো জদাকান ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৩৯ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জেোউল জদওয়ান, মপতা- িত 

মিোে জদওয়ান, গ্রাি-চন্দ্রা, 

থানা-কামলয়াককে, জেলা-

গােীপুে।

০.১৮  পূি ব চান্দো ২৩ ১৬ ২  ৪ ধাো টিজনে  

জদাকান ঘে 

১৮ টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৪০ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট িিমেদ,                       

গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-কামলয়াককে, 

জেলা-গােীপুে।

০.০৩  পূি ব চান্দো ২১৪ ২৫১ ২  ৪ ধাো িিমেদ ঘে 

১টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৪১ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিার্ ব মিল োজি িিমেদ,       

           জপ্রাোঃ-                     

                             গ্রাি-

চন্দ্রা, থানা-কামলয়াককে, জেলা-

গােীপুে।

০.১২  পূি ব চান্দো ২৫৩ ২৮৩ ২  ৪ ধাো জিার্ ব মিল 

োজি 

িিমেদ

মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৪২ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট িিমেদ,                        

গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-কামলয়াককে, 

জেলা-গােীপুে।

০.০২  পূি ব চান্দো ৭ ৭ ২  ৪ ধাো িিমেদ মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৪৩ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট ক্লাি ঘে,                            

                      জপ্রাোঃ           

                                       

গ্রাি-চন্দ্রা, থানা-কামলয়াককে, 

জেলা-গােীপুে।

০.০২  পূি ব চান্দো ৯৯ ১২১ ২  ৪ ধাো ক্লাি ঘে ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং- ৪০১/৮-৮৬ তামেখ-২/২/২০১০ 

ইং মূজল জেলা প্রোিক , গােীপুে এে 

মনকট উজেদ প্রস্তাি জপ্রেন কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৪৪ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট টি এন্ড টি, িাং-লমতফপুে ২.৪২    লমতফপুে ৫০৫/ ৫১৩ ৫২৪ ২  ৪ ধাো িাংলাজদে 

টি এন্ড টি 

জিাজর্ বে 

অমফি ভিন 

ও জকায়াটাে

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৪৫ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট টি এন্ড টি, িাং-লমতফপুে ৭.১    লমতফপুে ৫০৫/ ৫১৩ ২২২  ৪ ধাো িাংলাজদে 

টি এন্ড টি 

জিাজর্ বে 

অমফি ভিন 

ও জকায়াটাে

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৪৬ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট সুমফয়া িজর্ল উচ্চ মিদ্যালয়, 

িাং- জগায়ালিাথান

০.৪৮ জগায়ালিাথান



৩১৪ ২৮৬ ২  ৪ ধাো স্কুল ঘে      

         ১ টি

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৪৭ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট মিষ্টান মিেন, িাং- 

জগায়লিাথান

০.৬৮ জগায়ালিাথান



৭৫৭ ৫৪২  ৪ ধাো মিষ্টান মিেন েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৪৮ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট িষ্টান মিেন, িাং- জগায়লিাথান ০.৭৯ জগায়ালিাথান



৭৫৮ ৫৪৩  ৪ ধাো মিষ্টান মিেন েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৪৯ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট িষ্টান মিেন, িাং- জগায়লিাথান ০.৮৪ জগায়ালিাথান



৩৪৪ ৩৩৪  ৪ ধাো মিষ্টান মিেন েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৫০ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট িষ্টান মিেন, িাং- জগায়লিাথান ০.৮৮ জগায়ালিাথান



৩৬৫ ৩৩৫ ২  ৪ ধাো মিষ্টান মিেন েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৫১ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট হাই জটক পাকব, িাং- 

জগায়লিাথান

০.৮৬ জগায়ালিাথান



২৩৮ ৩৪৮ ২  ৪ ধাো হাই জটক     

         পাকব

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৫২ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট হাই জটক পাকব, িাং- 

জগায়লিাথান

৭.৫৪ জগায়ালিাথান



২৪৯ ৩৬২ ২  ৪ ধাো হাই জটক     

         পাকব

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৫৩ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট হাই জটক পাকব, িাং- 

জগায়লিাথান

১০.৫২ জগায়ালিাথান



৩২৭ ১০৬৬ ২  ৪ ধাো হাই জটক     

         পাকব

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৫৪ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট হাই জটক পাকব, িাং- 

জগায়লিাথান

৬. জগায়ালিাথান



৩২৭ ৩৬৯ ২  ৪ ধাো হাই জটক     

         পাকব

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৫৫ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট চন্দ্রা দারুল উলুি িাহমুদ নগে 

িাদ্রািা ও এমতিখানা, 

র্াইনমকমন।

০.০৬  র্াইনমকমন ১০৭ ১৩২ ২  ৪ ধাো আংমেক 

মিমডং, 

জখলাে িাঠ 

ও 

িিমেজদে 

অংে

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৫৬ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট চন্দ্রা দারুল উলুি িাহমুদ নগে 

িাদ্রািা ও এমতিখানা, 

র্াইনমকমন।

০.১৬  র্াইনমকমন ১০০ ১২৬ ২  ৪ ধাো আংমেক 

মিমডং, 

জখলাে িাঠ, 

িিমেজদে 

অংে ও 

টিনজির্ 

িাদ্রািা ভিন

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৫৭ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিাহাগ পমল্ল মপকমনক স্পট, 

মিনািহ, ভুজলায়া, কামলয়াককে, 

গােীপুে

০.৪১ ভূলুয়া ৩, ৮, ৪ ৩, ১৭, ১৮ ২  ৪ ধাো মপকমনক 

স্পট মনি বাণ

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৫৮ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট মেল্প কুঞ্জ মপকমনক স্কট, 

কালািপুে, কামলয়াককে, 

গােীপুে

০.০৬  িড় কালািপুে ১৬৭ ৫৩০ ৩  ৪ ধাো মিিানা 

প্রাচীে ও 

মপকমনক 

স্পট মনি বাণ

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৫৯ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিাোঃ আক্কাি আলী মিোঃ,      

মপতা-                              

িাং- মিনািহ , কামলয়াককে

০.০২ মিনািহ ১৫৪ ২৭৯/২৮০/

 

২৮১/২৮২/

২৮৩/২৮৪/

২৯০/৫২৪

২  ৪ ধাো জদাকান ঘে 

১টি

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৬০ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট জিাহাগ পমল্ল মপকমনক স্পট, 

মিনািহ, ভুজলায়া, কামলয়াককে, 

গােীপুে

১.০৩ মিনািহ ৬৭, ৭৪, 

৬৯

২২, ৬৮,  

১১

২  ৪ ধাো ঘে ও 

মিিানা 

প্রাচীে

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৬১ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট ভূ-্ উপগ্রহ জকন্দ্র ,িাং-উত্তে 

িক্তােপুে,কামলয়াককে

৩.৯২ উত্তে িক্তােপুে ৯৮ ২  ৪ ধাো ভূ-উপগ্রহ 

জকন্দ্র

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৬২ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট ভূ-্ উপগ্রহ জকন্দ্র, িাং-উত্তে 

িক্তােপুে,কামলয়াককে

২.০৮ উত্তে িক্তােপুে ২ ২  ৪ ধাো ভূ-উপগ্রহ 

জকন্দ্র

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৬৩ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট ভূ-্ উপগ্রহ জকন্দ্র, িাং-উত্তে 

িক্তােপুে,কামলয়াককে

১.২৩ উত্তে িক্তােপুে ৭৬ ২  ৪ ধাো ভূ-উপগ্রহ 

জকন্দ্র

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।

৬৪ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

চন্দ্রা মিট ভূ-্ উপগ্রহ জকন্দ্র, িাং-উত্তে 

িক্তােপুে,কামলয়াককে

৩.৮৪ উত্তে িক্তােপুে ১৯ ২  ৪ ধাো ভূ-উপগ্রহ 

জকন্দ্র

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

অত্র জিৌোয় 

মি.এি েমেপ 

হয়মে এিং 

মি.এি জেকর্ ব 

পচ বা পাওয়া 

যায়মে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৬৫ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট আোদুে েহিান, মপতা- মুত 

খমিে উমিন, িাং-জিৌচাক 

পমিি পাড়া,জকৌচাকুমড় 

কামলয়াককে, গােীপুে

০.০২ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

৮৫২ ১৭১১ ২ ৪ ধাো জদাকান ২ টি মিভাগীয় িন কি বকতবা, ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩৪৬৬ 

তাং ০১.১০.২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিাে 

প্রস্তাি জপ্রেণ কো হইয়াজে।

মি,এি খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ১৫ 

িৎিে।

৬৬ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট দুলাল মপতা- অজ্ঞাত িাং-উত্তে 

জিৌচাক, কামলয়াককে, গােীপুে

০.০২ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

৮৩৪ ১৭৭৪ ২  ৬ ধাো জদাকান ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা, ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩৪৬৬ 

তাং ০১.১০.২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিাে 

প্রস্তাি জপ্রেণ কো হইয়াজে।

মি,এি খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ১৫ 

িৎিে।

৬৭ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট োিাল জহাজিন মপতা- 

ইিিাইল িাং-জকৌচাকুমড়, 

জিৌচাক, কামলয়াককে, গােীপুে

০.০২ ৪১৪ নং 

জকৌচাকুমড়

১৫২ ১৮৫ ২  ৬ ধাো জদাকান ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা, ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩৪৬৬ 

তাং ০১.১০.২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিাে 

প্রস্তাি জপ্রেণ কো হইয়াজে।

মি,এি খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ১৫ 

িৎিে।

৬৮ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট আোঃ িত্তাে মপতা-োয়জুমিন 

িাং-িোি,জিৌচাক, 

কামলয়াককে, গােীপুে

০.০২  ৪১১নং 



িোি

১৭ ২৫ ২  ৬ ধাো জদাকান ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা, ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩৪৬৬ 

তাং ০১.১০.২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিাে 

প্রস্তাি জপ্রেণ কো হইয়াজে।

মি,এি খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ১৫ 

িৎিে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৬৯ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট আনিাে আলী মপতা-দাজনে 

িাং-িোি,জিৌচাক, 

কামলয়াককে, গােীপুে

০.০২  ৪১১নং 



িোি

৫১ ২৭০ ২  ৬ ধাো জদাকান ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা, ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩৪৬৬ 

তাং ০১.১০.২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিাে 

প্রস্তাি জপ্রেণ কো হইয়াজে।

মি,এি খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ১৫ 

িৎিে।

৭০ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট ফটিক িাজকবট োজি িিমেদ 

িাং-িাকাশ্বে,জিৌচাক, 

কামলয়াককে, গােীপুে

০.০২  ৪০৯নং 



িাকাশ্বে

১ ১ ২  ৬ ধাো িিমেদ ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা, ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩৪৬৬ 

তাং ০১.১০.২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিাে 

প্রস্তাি জপ্রেণ কো হইয়াজে।

মি,এি খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ১৫ 

িৎিে।

৭১ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

জিৌচাক মিট  জিাোঃ োহাদত মপতাোঃ জিাোঃ 

িাজেদ মিয়া িাং-িনফুল 

িাোে,জিৌচাক, কামলয়াককে, 

গােীপুে

০.০২ ১৭৩ নং 



ভান্নাো

৫১৮ ১৪০৮ ২  ৬ ধাো জদাকান ১টি মিভাগীয় িন কি বকতবা, ঢাকা এে দপ্তজেে 

পত্র নং 

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩.৩৪৬৬ 

তাং ০১.১০.২০১৩ ইং মূজল জেলা প্রোিক 

গােীপুে িোিজে উজেদ জিাকিিাে 

প্রস্তাি জপ্রেণ কো হইয়াজে।

মি,এি খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। েিে 

দখজলে 

আনুিামনক 

িিয়কাল ১৫ 

িৎিে।

৭২ গােীপুে গােীপুে িদে কামলয়াককে কামেিপুে িাংলাজদে ক্রীড়া মেিা 

প্রমতষ্ঠান



(মি.জক.এি.মপ,)



িি ব িাং- িাজেন্ডা, গােীপুে 

মিটি কজপ বাজেেন, কামেিপুে, 

গােীপুে।



১৩.১৪ ৫১৫ জর্ািনাগ ১,৪,৬,



৯,১১

১,২,৭,১১,



৯,১২,১৫

৪ ও ৬ ধাো পাকা ঘে 

১১টি

(ক) মিভাগীয় িন কি বকতবা,ঢাক এে 

দপ্তজেে পত্র নং ২২.০১.০০০০.৬০৮.        

      ০৮.০৮৬.১২.৩০৩৭ তাং-

২৯/৮/২০১৩ ইং মুজল জেলা 

প্রোিক,গােীপুে িিীজপ উজেদ জিাকিিা 

দাজয়জেে প্রস্তাি জপ্রেন কো 

হইয়াজে।



(খ) এল.এ জকইি নং-৭৫/৭৫-৭৬ মূজল 

মিজকএিমপ এে নাজি নািোেী কো হয়।

মি,এি খমতয়ান 

ও আে,এি 

খমতয়ান পাওয়া 

যায় 

নাই।





েিেদখজলে 

আনুিামনক িিয় 

কাল ৩০ িৎিে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৭৩ গােীপুে গােীপুে িদে কামলয়াককে কামেিপুে আইনাল হক, মপতা- হামফে 

উমিন,   িাং- িোি, গােীপুে 

মিটি কজপ বাজেেন, 

কামেিপুে,গােীপুে।



২.৬১ ৫১৯ নং িোি ৪৪০ ৬৭১ ২ ৪ ও ৬ ধাো চােমদজক 

িীিানা 

প্রাচীে ও 

পাকা 

এিােত

মি.ি.ক দপ্তজেে পত্র নং- ২২.০১. 

০০০০.৬০৮.০৮.০০৮৬.১২.৩০৩৭ তামেখ 

২৯/০৮/২০১৩ ইং মুজল জেলা প্রোিক গােীপুে 

িিীজপ উজেদ জিাকিিা দাজয়জেে প্রস্তাি জপ্রেন কো 

হইয়াজে। মিজ্ঞ ১ি মিমনয়ে িহকােী েে আদালত 

গােীপুে ২১০/২০১০ িাদী- িনমিভাগ মিিাদী- জিাোঃ 

নেরুল ইিলাি মিএি দাগ নং ৪৭৫ নাোঃ ভূমি ১৬.৫৩ 

একে মিজ্ঞ ১ি মিমনয়ে িহকােী েে আদালত 

গােীপুে জদোঃ জিাোঃ নং ২৯০১/২০০৮ িাদী- িনমিভাগ 

মিএি দাগ নং ৪৬৫, ৪৪০, ৪৭৫, ২১৫, ২০৮ নাোঃ ভূমি 

১৯.২৯ একে মিজ্ঞ জেলা েে আদালত গােীপুজে জদোঃ 

জিাোঃ নং ২৪০/২০০৮(মচেস্থায়ী মনজষধাজ্ঞা) িাদী- 

িনমিভাগ, মিিাদী- ইষ্টান ব হাউমিং মলোঃ মিএি দাগ নং 

৪৬৫, ৪৭৫, ৪৪০  মিজ্ঞ জেলা েে আদালত গােীপুে 

জদোঃ আমপল জিাোঃ নং ২৫৪/২০০৯ ( জদোঃ জিাোঃ নং 

৮৯/২০০৭ হইজত উদ্ভি) মিজ্ঞ ১ি যুগ্ন জেলা েে 

আদালত গােীপুে জদোঃ জিাোঃ নং ৮৫/২০০২ মিিাদী- 

জেখ নেরুল ইিলাি গং মিএি দাগ নং ৪৭৫, জিৌো- 

িোি নাোঃ ভুমি ১৬.৫০ একে।  িন মিভাগ কর্তবক 

িহািন্য সুপ্রীি জকাজট বে হাইজকাট ব মিভাজগে মিআে নং 

৭২/২০০০ এে আজদজেে জপ্রমিজত অমতমেক্ত জেলা 

প্রোিক গােীপুজে মিমিধ জিাোঃ নং ৪৬/২০১০ এে 

৩১/০৫/২০০১ তামেখ জিাতাজিক আে এি ২নং 

খমতয়াজন ৬৭১ নং আে এি দাজগ ৪.৩৫ একে  ৬৭৩ 

নং আে এি দাজগ ৪.০০ একে ৬৬২ নং আেএি দাজগ 

৭.৪৭ একে জিাট ১৫.৮২ একে নািোমে কো হয়। 

িনমিভাগ কর্তবক িহািন্য সুপ্রীি জকাজট বে মিআে নং 

৭২/২০০৭ এে আমপল কমেজল িহািান্য মিচােপমত 

উক্ত আমপলটি মর্িমিি কজেন। ।মিজ্ঞ ১ি যুগ্ন জেলা 

েে আদালত গােীপুে  জদোঃ জিাোঃ নং 

১৪৯/২০০৬িাদী- োফে আলী, জিৌো- িোি, মিএি 

দাগ নং ৪৬৫,৪৭৫,৪৪০,২১৫,২০৮ নাোঃ ভূমি ১৯.২৯ 

একে ।মিজ্ঞ মিমনয়ে িহকােী েে আদালত জদোঃ জিাোঃ 

নং ২৬৬/২০০৬ িাদী- ইষ্টান ব হাউমিং মলোঃ জিৌো-

িোি মিএি দাগ নং ৪৭৫ নাোঃ ভূমি ৫.০৪ একে। 

মিজ্ঞ মিমনময়ে িহকােী েে আদালত গােীপুে জদোঃ 

জিাোঃ নং ১০২/২০০৬ িাদী- জিাোঃ োফে আলী গং 

জিৌো- িোি, মিএি দাগ নং ৪৬৫,৪৪০,৪৭৫ নাোঃ 

মি,এি খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। 

েিেদখজলে 

আনুিামনক িিয় 

কাল ২০ িৎিে।

৭৪ গােীপুে গােীপুে িদে কামলয়াককে কামেিপুে আইনাল হক, মপতা- হামফে 

উমিন,   িাং- িোি, গােীপুে 

মিটি কজপ বাজেেন, 

কামেিপুে,গােীপুে।



৪.৪৮ ৫১৯ নং িোি ৪৬৫ ৬৬২ ২ ৪ ও ৬ ধাো চােমদজক 

িীিানা 

প্রাচীে ও 

পাকা 

এিােত

                                           ঐ মি,এি খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। 

েিেদখজলে 

আনুিামনক িিয় 

কাল ২০ িৎিে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৭৫ গােীপুে গােীপুে িদে কামলয়াককে কামেিপুে আইনাল হক, মপতা- হামফে 

উমিন,   িাং- িোি, গােীপুে 

মিটি কজপ বাজেেন, 

কামেিপুে,গােীপুে।



২.৪ ৫১৯ নং িোি ৪৭৫ ৬৭৩ ২ ৪ ও ৬ ধাো চােমদজক 

িীিানা 

প্রাচীে ও 

পাকা 

এিােত

                                           ঐ মি,এি খমতয়ান 

পাওয়া যায় 

নাই। 

েিেদখজলে 

আনুিামনক িিয় 

কাল ২০ িৎিে।

৭৬ গােীপুে কামলয়াজকে কামলয়াককে জিায়ালী জিলাজয়ত,মপং- মৃত আোঃ 

আলী,িাং-হবুয়ােচালা িাোে, 

কামলয়াককে, গােীপুে।

.০৬ হবুয়ােচালা ২৪৮ ২৫৮/২৬৬ ২ ৬ধাো/৪ ধাো হবুয়ােচালা 

িাোে  

জদাকান ঘে-

১ টি

মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা িন মিভাজগে 

পত্র নং- 

22.01.0000.608.08.086.13

. 3034 তামেখ:29/08/13 মিোঃ মূজল 

জেলা প্রোিক গােীপুে এে মনকট উজেদ 

জিাকিিা দাজয়জেে প্রস্তাি জপ্রেণ কো 

হইয়াজে।

৭৭ গােীপুে কালময়াকজে কালময়াককে জগািমন্দপুে 

িাি িটি

োহোহান,পংম্- েয়নাল 

ফকমে,উোঃিাঘিজড়/িাংলািাোে

,কালময়াককে, গােীপুে।

০.০২ উোঃ িাঘিজড় ১২২ ২৪ ২ নং 

খতময়ান

৬ ধাো/৪ধাো িাংলািাোে

 জদাকান 

ঘে-২টি

িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগজে 

পত্র নং- 

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩. ৩০৩৪ 

তােমখ:২৯/০৮/১৩ িোঃম্ মূজল েজলা 

প্রোিক গােীপুে এে নমকট উেজদ 

জিাকিিা দায়জেজে প্রস্তাি প্রজেণ কো 

হইয়াে।জ্

৭৮ গােীপুে কামলয়াককে কামলয়াককে 

জেঞ্জ

িাকেপাড়া মিট প্রধান মেিক, মহেল হাটি 

মকন্ডাে গাজর্ বন স্কুল, িাং-

মহেলহাটি

০.৬ ৫৫২ মহেলহাট ১৮৭/৩৮২ ৩১৩ ৬ধাোে ১টি টিনজের্ 

িড় ঘে

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

মি.এি দাগ 

জগজেটভুক্ত 

িনভূমি ও 

আে.এি দাগ 

জেকর্ বভূক্ত 

িনভূমি নয়।

৭৯ গােীপুে কালময়াককে কাচমঘাটা খলমোোণী িহজড়াতলী িেকামে প্রাথিমক 

িমদ্যালয় , িাং- িহজড়াতলী, 

কালময়াককে, গােীপুে।

০.৬ খলমোোনী ২৯৪/২ ৯৯৮ ২ নং 

খতময়ান

৬ ধাো/৪ ধাো স্কুল ঘে মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা িন মিভাগ এে 

পত্র নং- 

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৯.৫২০৫ 

তাং- ০৭/১০/২০১৯ ইং মূজল জেলা 

প্রোিক গােীপুে এে মনকট উজেদ 

জিাকিিা দাজয়জেে প্রস্তািনা জপ্রেণ কো 

হজয়জে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৮০ গােীপুে কালময়াককে কাচমঘাটা খলমোোণী োিচন্দ্রপুে িাোে োজি 

িিেমদ

০.০৪ খলমোোনী ১৭৬৮/২ ৪২৮৬ ২ নং 

খতময়ান

৬ধাো/৪ ধাো িিেমদ মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা িন মিভাগ এে 

পত্র নং- 

২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৯.৫২০৫ 

তাং- ০৭/১০/২০১৯ ইং মূজল জেলা 

প্রোিক গােীপুে এে মনকট উজেদ 

জিাকিিা দাজয়জেে প্রস্তািনা জপ্রেণ কো 

হজয়জে।

৮১ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বিিটি

োেজন্দ্রপুে কজন্দ্রীয় োজি 

িিেমদ

০.১৮ ৫৯ নং 

জনায়াগাঁও

৩০ ১১০ ২ ৬ ধাো িিেমদ িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

৮২ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বিিটি

োেজন্দ্রপুে উচ্চ িমদ্যালয় ০.৪২ ৫৯ নং 

জনায়াগাঁও

৩০ ১১০ ২ ৬ ধাো স্কুল ঘে িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

৮৩ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বিিটি

আল িদমনা োজি িিেমদ ০.১২ ৫৯ নং 

জনায়াগাঁও

৭৫ ১৭৩ ২ ৬ ধাো িিেমদ িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

৮৪ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বিিটি

জনায়াগাঁও পিমিপাড়া োজি 

িিেমদ

০.০৯ ৪১৯ ১৯৭ ২ ৬ ধাো িিেমদ িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

৮৫ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বিিটি

আউলময়াে টজক োজি 

িিেমদ, জনায়াগাঁও, শ্রীপুে, 

গােীপুে

০.৬৯ ৪২৩ ১৪২ ২ ৬ ধাো িিেমদ িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৮৬ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বিিটি

োেজন্দ্রপুে িল খজলাে িাঠ ১.২ ৭৫ ১৭৩ ২ ৬ ধাো খজলাে িাঠ িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

৮৭ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বিিটি

জিাোঃ আহিজদ আলী, পমতা: 

মৃত আোঃ হািমদ, িাং 

োেজন্দ্রপুে, শ্রীপুে, গােীপুে

০.০২ ৫৯ নং 

জনায়াগাঁও

৪২২ ১১৫ ২ ৬ ধাো টমনিজট 

জদাকান, 

৩০ িেে

িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

৮৮ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বিিটি

জিাোঃ িেকত িাস্টাে, পমতা: 

ইব্রাহমি, িাং- োেজন্দ্রপুে, 

শ্রীপুে, গােীপুে

০.০২ ৫৯ নং 

জনায়াগাঁও

৩০ ১১০ ২ ৬ ধাো টমনিজট 

জদাকান, 

৩০ িেে

িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

৮৯ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বিিটি

োেজন্দ্রপুে হাই স্কুল িাং 

োেজন্দ্রপুে

০.৪২ ৫৯ নং 

জনায়াগাঁও

৩০ ১০৩ ২ ৬ ধাো স্কুল ঘে িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

৯০ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বিিটি

জিা: িাকী খান, িাোে 

কিটি,ম্ িাং- োেজন্দ্রপুে, 

শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৫ ৫৯ নং 

জনায়াগাঁও

৩০ ১১০ ২ ৬ ধাো কাঁচা 

িাোেজে 

িটি ২০টি

িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

৯১ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বি িটি

িনানী প্রগমত িংঘ ক্লাি ও 

িাঠ, িাং- োেজন্দ্রপুে, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.৩ ৫৯ নং 

জনায়াগাঁও

৭৫ ২ ৬ ধাো টমনজে ঘে 

ও িাঠ

িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৯২ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বি িটি

ফুটিল খজলাে িাঠ, িাং- 

োেজন্দ্রপুে, শ্রীপুে, গােীপুে।

১.২ ৫৯ নং 

জনায়াগাঁও

৭৫ ২ ৬ ধাো জদাচালা 

টমনজে

িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

৯৩ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বি িটি

জিাোঃ হজলাল, পমতা- মৃত. জিাোঃ 

আলী, িাং- োেজন্দ্রপুে, শ্রীপুে, 

গােীপুে।

০.০২ ৫৯ নং 

জনায়াগাঁও

৩৮৮ ৭৭৪ ২ ৬ ধাো জদাচালা 

টমনজে

িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

৯৪ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বি িটি

ফাউগান পিমি পাড়া োজি 

িিেমদ, িাং- ফাউগাইন, 

শ্রীপুে, গােীপুে

০.১২ ৬৪ নং 

ফাউগান

৩৬০ ২৯৩ ২ ৬ ধাো িিেমদ িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

৯৫ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বি িটি

জিাোঃ োকমে জহািজন, পমতা- 

হািজি, িাং- ফাউগাইন

০.০২ ৬৪ নং 

ফাউগান

৫১৩ ৭১৬ ২ ৬ ধাো টমনজে ঘে িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

৯৬ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বি িটি

হালুকাইদ িেকােী প্রাথিমক 

িমদ্যালয়, িাং হালুকাইদ, 

শ্রীপুে, গােীপুে

০.৩৬ হালুকাইদ ১৫৯ ৪১৫, ৪৭৭ ২ ৬ ধাো স্কুল িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

৯৭ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বি িটি

হালুকাইদ পিমি পাড়া 

পাঞ্জজখানা িিেমদ

০.০২ হালুকাইদ ১৫৯ ৪৭৭ ২ ৬ ধাো িিেমদ িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৯৮ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বি িটি

হালুকাইদ পাঞ্জজখানা িিেমদ ০.০২ হালুকাইদ ১৫৯ ৪৮৯ ২ ৬ ধাো িিেমদ িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

৯৯ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বি িটি

হালুকাইদ নতুনিাোে োজি 

িিেমদ

০.২৪ হালুকাইদ ১৫৯ ৫৮০ ২ ৬ ধাো িিেমদ িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

১০০ গােীপুে শ্রীপুে োেজন্দ্রপুে োেজন্দ্রপুে 

পূ বি িটি

হালুকাইদ িল খজলাে িাঠ ১.২ হালুকাইদ ১৫৯ ১৫৩৫ ২ ৬ ধাো িাঠ িমভাগীয় িন কবিকবতা ঢাকা িন িমভাগ এে 

দপ্তে পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮. 

০৮.০৮৬. ১৩.৩৫৩৮ তাং- ৬/১০/১৩ ইং 

মূজল েজলা প্রোিক গােীপুে এে নমকট 

উেজদ প্রস্তাি প্রজেণ কো হইয়াে।জ্

িমএি  এ 

গজেজটভুক্ত ও 

আে.এি 

েজকবর্ভুক্ত 

িনভূমি

১০১ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িণমপুে িটি আল−্াহ্ দান এমতিখানা ও 

িামলকা িাদ্রািা , িাং- 

িমনপুে, েয়জদিপুে, গােীপুে।

০.২৭ ২ নং 

জিাকোন 

িণমপুে

৪৩৮ ১১৩৩ ৬ ধাো  আল−্াহ্ 

দান 

এমতিখানা 

ও িামলকা 

িাদ্রািা

(ক) পত্র নং ২২.০১.০০০০.৬০৮. 

১৩.৫৯৩৯ তাং ২১/০৮/২০১৩ ইং মূজল 

জেলা প্রোিক গােীপুজে উজেজদে মনমিজত্ত 

প্রস্তাি জপ্রেণ কো হইয়াজে। (খ)জেলা 

প্রোিক গােীপুে কর্তবক উজেদ জিাকািিা 

নং ১০/২০০৭ দাজয়ে কো হয়

১০২ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িালনা িটি 

কাি চজক 

ষ্টজেন

আোঃ আলী, মপতা:আেেত 

আলী, িাং-িালনা,  

েয়জদিপুে, গােীপুে।

০.০২ দমিণ িালনা ৮১ ১৫৫ ৬ ধাো টমনজে 

জদাকান

মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা দপ্তজেে পত্র    

  নং ২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩. 

৫৯৩৯ তামেখ-২১/০৮/১৩ইং মুজল জেলা 

প্রোিক, গােীপুে এে মনকট উজেজদে 

মনমিজত্ত প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে।

১০৩ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িালনা িটি 

কাি চজক 

ষ্টজেন

আোঃ েফ, পমতাোঃ নেমি উিমন, 

িাং-িালনা,   েয়জদিপুে, 

গােীপুে।

০.০২ দমিণ িালনা ১৫৩ ২০৪ ৬ ধাো আধাপাকা 

জদাকান

মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা দপ্তজেে পত্র    

  নং ২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩. 

৫৯৩৯ তামেখ-২১/০৮/১৩ইং মুজল জেলা 

প্রোিক, গােীপুে এে মনকট উজেজদে 

মনমিজত্ত প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে।
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

১০৪ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িালনা িটি 

কাি চজক 

ষ্টজেন

সুেন, মপতা-ইউসুফ েজখ, িাং-

জটমকিাড়ী, েয়জদিপুে, 

গােীপুে।

০.০২ জটমকিাড়ী ১২৫৭ ২২২৪ ৬ ধাো িমডংম্ 

জদাকান

মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা দপ্তজেে পত্র    

  নং ২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩. 

৫৯৩৯ তামেখ-২১/০৮/১৩ইং মুজল জেলা 

প্রোিক, গােীপুে এে মনকট উজেজদে 

মনমিজত্ত প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে।

১০৫ গােীপুে গােীপুে িদে োেজন্দ্রপুে 

েজঞ্জ

িালনা িটি 

কাি চজক 

ষ্টজেন

নেরুল, মপতা-হজলাল উিমন, 

িাং-জটমকিাড়ী, েয়জদিপুে, 

গােীপুে।

০.০৩ জটমকিাড়ী ১২৫৭ ২২৩১ ৬ ধাো টমনিজট 

আধাপাকা 

জদাকান

মিভাগীয় িন কি বকতবা ঢাকা দপ্তজেে পত্র    

  নং ২২.০১.০০০০.৬০৮.০৮.০৮৬.১৩. 

৫৯৩৯ তামেখ-২১/০৮/১৩ইং মুজল জেলা 

প্রোিক, গােীপুে এে মনকট উজেজদে 

মনমিজত্ত প্রস্তাি জপ্রেন কো হইয়াজে।

১০৬ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে িিমেদ                            িাং-

শ্রীপুে, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.২৪  শ্রীপুে ৮০৮ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

৫১১৪ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ ধাোয় 

জেকর্ ব ভূক্ত 

িনভূমি

িিমেদ েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

১০৭ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িদে গড়গমড়য়া িাস্টাে িাড়ী িাোে , 

িাং-িাস্টােিাড়ী , শ্রীপুে, গােীপুে।

০.৩৭  জকওয়া ১৩৫৫ খমতয়ান নং 

িংগ্রহ কো 

িম্ভি হয়নাই

১২১৮২ আে.এি 

খমতয়ান-০২

মিএি 

েেীপ হয়মন

মিএি 

েেীপ হয়মন

৪ ও ৬ ধাোয় 

জেকর্ ব ভূক্ত 

িনভূমি

১৫টি  

জদাকান ঘে

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

১০৮ গােীপুে শ্রীপুে শ্রীপুে িাতখািাইে 

মিট

মেপন, মপতা-ফেলুল হক, িাং-

িাতখািাইে, শ্রীপুে, গােীপুে।

০.০৩ ১৫নং 

িাতখািাইে

২৬৯০ ১৮৮৪৭ ৬ ধাো জঘামষত 

িনভূমি

জদাকান ঘে 

১টি

েিেদখলকৃত িনভূমি উদ্ধাজেে মনমিত্ত 

জেলা প্রোিক,গােীপুজেে মনকট উজেদ 

প্রস্তাি  প্রেণ কো হজয়জে।

”

 িি বজিাট = ১০৫.৯১ একে

িনভূমিে 

েিেদখজলে 

মিিেণ 

(িিজেষ/ 

িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা (িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)
িন্তব্য

িন্যপ্রানী ব্যিস্থাপনা ও প্রকৃমত িংেিণ মিভাগ , ঢাকা

ক্র: নং জেলা উপজেলা জেঞ্জ মিট
েিেদখলকােীে নাি ও 

ঠিকানা

েিেদখল

কৃত 

অন্যান্য 

িনভূমি 

(একে)

েিে দখলকৃত িংেমিত িনভূমিে তফমিল

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

জিৌো
মি.এি 

দাগ

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ

মি.এি 

খমতয়ান

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

১ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
মিজক িাড়ী

জিাোঃ জখাজেদ আলি,মপতা-

িিতাে উমিন(িন্তাে), িাং-

র্গেী,

০.৬০
মিকেয়া 

কুমড়িাড়ী
৭৩৪ ১৩০৯ ২ ৬ ধাো

এজগ্রাফাি ব 

(আনুোঃ) 

২০০৬ িন

উজেদ প্রস্তাি জদওয়া হজয়জে।

২ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
মিজক িাড়ী

জহলথ জকয়াে জেষ্টহাউি,জপ্রাোঃ 

আবু িাইদ,িাং- 

িড়চালা,মিজকিাড়ী, গােীপুে 

িদে, গােীপুে।

১.০১
মিকেয়া 

কুমড়িাড়ী
৭৫৪ ২০৮৩ ২, ৮৮ ৬ ধাো

জেষ্টহাউি/িা

গান িড়ী 

(আনুোঃ) 

২০০৭ িন

জদ:জিা: নং-৪৩৯/১১, চলিান

৩ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
মিজক িাড়ী

েমেফুল আলি(িপন) 

গং,মপতা-মৃত- িিতাে 

উমিন, িাং-ঐ

০.৯০
মিকেয়া 

কুমড়িাড়ী
৭৪৯ ১২৯৬ ১, ৫৩ ৬ ধাো

এজগ্রাফাি ব 

(আনুোঃ) 

১৯৯০ িন

জদ:জিা: নং-৬২৫/১৩, চলিান

৪ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
মিজক িাড়ী

েনাি জিাোঃ জখােজেদ 

আলি,জখােজেদ আলি এজগ্রা 

কিজেক্স,িাং-

মিজকিাড়ী,গােীপুে 

িদে,গােীপুে।

৩.৮২
মিকেয়া 

কুমড়িাড়ী
৭৫৪(মপ)

২০৭১, 

২০৭২, 

২০৭৭, 

২০৮১

১ ৬ ধাো

এজগ্রাফাি ব  

(আনুোঃ) 

২০০৬ িন

জদ:জিা: নং-০৪/০২, চলিান

৫ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
মিজক িাড়ী

েনাি জিাোঃ জখােজেদ 

আলি,জখােজেধআলি এজগ্রা 

কিজেক্স,িাং-ঐ

৭.৬৯
মিকেয়া 

কুমড়িাড়ী
৭৫৪ (মপ)

২০৮১, 

২০৭৩, 

২০৫৮,২০

৭, ২০৮৯

১ ৬ ধাো

এজগ্রাফাি ব  

(আনুোঃ) 

২০০৬ িন

জদ:জিা: নং-১০৮/০২, চলিান

িনভূমিে 

েিেদখজলে 

মিিেণ 

(িিজেষ/ 

িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা (িািলা/জেলা প্রোিজন 

উজেদ প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)
িন্তব্যক্র: নং জেলা উপজেলা জেঞ্জ মিট

েিেদখলকােীে নাি ও 

ঠিকানা

েিেদখল

কৃত 

অন্যান্য 

িনভূমি 

(একে)

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী
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ক্রমিক 

নং

 জেলা থানা/ 

উপজেলা

 জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি ও ঠিকানা েিে 

দখলকৃত 

অন্যন্য 

িনভূমি  

(একে)

জিৌোে নাি মি এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

আে.এি 

দাগ নং

আে.এি 

খমতয়ান

মি.এি 

দাগ নং

মি.এি 

খমতয়ান

েিেদখলকৃত 

অন্যান্য 

িনভূমিে 

কযাটাগেী

িনভূমি 

েিেদখজলে 

মিিেণ(িি বজেষ

/িজেেমিন 

অিস্থািহ)

গৃহীত ব্যিস্থা(িািলা/জেলা প্রোিজন উজেদ 

প্রস্তাি ইতযামদ আজে মক না)

িন্তব্য

৬ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
মিজক িাড়ী

জিাোঃ আমেজুল হক 

িাস্টাে,মপতা-মৃত-িমেে মুন্সী, 

িাং-ঐ

০.৬০ র্গেী ১২১৬ ৭৩০৭ ১ ৬ ধাো

আিাদী েমি, 

আনুোঃ) 

২০০৫িন

জদ:জিা: নং-০৪/১৭, চলিান

৭ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
মিজক িাড়ী

জিাোঃ, সূরুজ্জািান,মপতা-মৃত-

আতে আলী,,িাং-ঐ
১.১২ র্গেী ১৩৬০ ৭৩৩১ ৭৮ ৬ ধাো

িাগান ও 

িিমে জিত 

(আনুোঃ) 

১৯৯৯িন

জদ:জিা: নং-৪৬৭/১৭, চলিান

৮ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
মিজক িাড়ী

 জিাোঃ িমনে,মপতা-মৃত-িমেে 

মুমন্স,িাং-ঐ
০.৬৫ র্গেী ১৩৬০ ৭৩২৫ ১ ৬ ধাো

আিাদী েমি 

(আনুোঃ) 

২০০৫ িন

জদ:জিা: নং-০৪/১৭, চলিান

৯ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
মিজক িাড়ী

জিাোোঃ হামিদা,স্বািী-মৃত-আোঃ 

েহিান,িাং-ঐ
০.৮০ র্গেী ১২০১ ৩৯৬৪ ৪১৬ ৬ ধাো

পমতত েমি 

(আনুোঃ) 

২০০৪ িন

জদ:জিা: নং-৪৭০/১৭, চলিান

১০ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

প্যাোগণ জপামি ফাি ব, 

ভিানীপুে, গােীপুে িদে, 

গােীপুে।

১.০০

৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে ৫৪১ ১ ৫৩৮৬ ২৮৯ ৬ ধাো জপামি ফাি ব উজেদ প্রস্তাি জপ্রেণ কো হজয়জে

১১ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

ইজভন্স িে িাইজন্সে স্থাপনা, 

ভিানীপুে, গােীপুে িদে, 

গােীপুে।

১.১৭

৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে ২৫৬ ১ ১৩৬৮ ৮১০ ৬ ধাো টিজনে জিড়া জদ: জিা: নং- ১০৭/২০১৮ চলিান।

১২ গােীপুে
গােীপুে 

িদে

ভাওয়াল 

জেঞ্জ
ভিানীপুে

গমণ জিপােী এন্ড জেমনং 

জিন্টাে, ভিানীপুে, গােীপুে 

িদে, গােীপুে।

০.৩৬

৩ নং িাজহানা 

ভিানীপুে ৯৭৭ ১ ৮০৭৩ ৪৫৭ ৬ ধাো টিনজের্ ঘে জদ: জিা: নং- ১০৬৪/১৭ চলিান।

জিাট = ১৯.৭২
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িন্যপ্রানী ব্যিস্থাপনা ও প্রকৃমত িংেিণ মিভাগ , ঢাকা
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