
ঘ) ব্যক্তি মাক্তিকানাধীন স্থায়ী স্থাপনাক্তিহীন ভূক্তম (কৃক্তি জক্তম , চারণভূক্তম, িাগান, িিণ চাি, পক্তিি ভূক্তম ইিযাক্তি)

মমৌজা ক্তি.এি 

 িাগ

ক্তি.এি 

খক্তিয়ান

আর.এি িাগ আর.এি 

খক্তিয়ান

ক্তি.এি 

িাগ

ক্তি.এি 

খক্তিয়ান

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

১ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা মমাোঃ আয়নাি, ক্তপিা- মৃি 

আজাহার আিী, 

িাাং-িাদুরিিা, উপজজিা- 

পাথরঘাটা, 

মজিা-িরগুনা।

0.91            িাদুরিিা - - ১৪৪৫ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-০৪পা/৮৯-৯১

২ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা মমাোঃ োজিক আিী, 

ক্তপিা ইনিান আিী

িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

0.71            িাদুরিিা - - ১৫১৩ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-১০পা/৮৮-৮৯

৩ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা মমাোঃ মিািাহান, 

ক্তপিা- মৃি িক্তহি মক্তিক, 

িাাং-িাদুরিিা, উপজজিা- পাথরঘাটা,

 মজিা-িরগুনা।

1.00            িাদুরিিা - - ১৫১৬ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-৩২পা/৮৯-৯০

৪ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা কিভানু ক্তিক্তি, 

জাং- িাি ক্তময়া, 

িাাং-িাদুরিিা, উপজজিা- পাথরঘাটা,

 মজিা-িরগুনা।

1.00            িাদুরিিা - - ১৫১৫ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-২০৫পা/৮৯-৯০

মন্তব্যজিরিখিকৃি 

িাংরক্তিি 

িনভূক্তম (একর)

জিরিখিকৃি িাংরক্তিি িনভূক্তমর িফক্তিি

উপকূিীয় িন ক্তিভাগ, পটুয়াখািী।
মজিা- িরগুনা।

িাংরক্তিি িনভূক্তম জিরিখজির িথ্য েক

ক্রোঃ 

নাং

মজিা উপজজিা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখিকারীর নাম ও 

ঠিকানা

িনভূক্তমর 

জিরিখজির ক্তিিরণ 

(িি বজেি/ িজরজক্তমন 

অিস্থািহ)

গৃহীি ব্যিস্থা 

(মামিা/মজিা 

প্রোিজন উজেি 

প্রস্তাি ইিযাক্তি 

আজে ক্তক না)



মমৌজা ক্তি.এি 

 িাগ

ক্তি.এি 

খক্তিয়ান

আর.এি িাগ আর.এি 

খক্তিয়ান

ক্তি.এি 

িাগ

ক্তি.এি 

খক্তিয়ান

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

মন্তব্যজিরিখিকৃি 

িাংরক্তিি 

িনভূক্তম (একর)

জিরিখিকৃি িাংরক্তিি িনভূক্তমর িফক্তিিক্রোঃ 

নাং

মজিা উপজজিা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখিকারীর নাম ও 

ঠিকানা

িনভূক্তমর 

জিরিখজির ক্তিিরণ 

(িি বজেি/ িজরজক্তমন 

অিস্থািহ)

গৃহীি ব্যিস্থা 

(মামিা/মজিা 

প্রোিজন উজেি 

প্রস্তাি ইিযাক্তি 

আজে ক্তক না)

৫ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা মহাজিন আিী ঘরামী 

ক্তপিা- এরফান আিী, 

িাাং-িাদুরিিা, উপজজিা- পাথরঘাটা,

 মজিা-িরগুনা।

1.00            িাদুরিিা - - ১৫৮৬ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-২৮৪পা/৮৯-৯০

৬ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা হাজিম প্যািা, ক্তপিা- মৃি 

মমজের আিী, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

0.82           িাদুরিিা - - ১৫১৪ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-২১১পা/৮৯-৯০

৭ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা মমাহাম্মি আিী, ক্তপিা- মনায়াি 

আিী, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

0.88           িাদুরিিা - - ১৫৬৪ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-৫৯৪পা/৯০-৯১

৮ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা মমাোঃ এোহাক আিী, ক্তপিা- 

গয়জক্তিন, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

0.90            িাদুরিিা - - ১৫৯০ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-৪৫৫পা/৮৯-৯০

৯ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা রুস্তুম আিী, ক্তপিা- এোহাক 

আিী, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

0.85           িাদুরিিা - - ১৫৮৯ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-৪৭৮পা/৮৯-৯০

১০ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা আোঃ কুদ্দুি, ক্তপিা-আরজেি 

আিী, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

1.00            িাদুরিিা - - ১৫৮৩ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-৩৩৪পা/৮৯-৯০

১১ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা োজয়ি আিী, ক্তপিা- হযরি 

আিী, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

0.80           িাদুরিিা - - ১৫৮২ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-৩৩৩পা/৮৯-৯০



মমৌজা ক্তি.এি 

 িাগ

ক্তি.এি 

খক্তিয়ান

আর.এি িাগ আর.এি 

খক্তিয়ান

ক্তি.এি 

িাগ

ক্তি.এি 

খক্তিয়ান

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

মন্তব্যজিরিখিকৃি 

িাংরক্তিি 

িনভূক্তম (একর)

জিরিখিকৃি িাংরক্তিি িনভূক্তমর িফক্তিিক্রোঃ 

নাং

মজিা উপজজিা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখিকারীর নাম ও 

ঠিকানা

িনভূক্তমর 

জিরিখজির ক্তিিরণ 

(িি বজেি/ িজরজক্তমন 

অিস্থািহ)

গৃহীি ব্যিস্থা 

(মামিা/মজিা 

প্রোিজন উজেি 

প্রস্তাি ইিযাক্তি 

আজে ক্তক না)

১২ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা মমািাোঃ ক্তিরাতুন মনো,  জাং- 

আোঃ গক্তণ মুনিী, িাাং-

িাদুরিিা, উপজজিা- 

পাথরঘাটা, মজিা-িরগুনা।

0.88           িাদুরিিা - - ১৫২০ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-১৪পা/৮৯-৯০

১৩ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা আোঃ মান্নান, ক্তপিা- মৃি 

মখাজে বি আিী, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

1.00            িাদুরিিা - - ১৫১২ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-১১৯পা/৮৯-৯০

১৪ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা নূর মমাহাম্মি , ক্তপিা-আোঃ 

কক্তরম, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

0.93           িাদুরিিা - - ১৫৬২ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-৫৫০পা/৮৯-৯০

১৫ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা আোঃ কুদ্দুি, ক্তপিা- মৃি মিহাজ 

উক্তিন, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

0.82           িাদুরিিা - - ১৫৭৯ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-৪০৬পা/৮৯-৯০

১৬ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা োহজাহান, ক্তপিা-আশ্রাি 

আিী, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

0.94            িাদুরিিা - - ১৪৪৫ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-৪৯৯পা/৯০-৯১

১৭ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা মমাোঃ ইউনুচ আিী, ক্তপিা- মৃি 

আোঃ আক্তজজ, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

0.75           িাদুরিিা - - ১৫৮২ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-২৭৮পা/৮৯-৯০

১৮ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা মমাোঃ জাহাঙ্গীর মহাজিন, ক্তপিা-

 আমজাি মহাজিন, িাাং-

িাদুরিিা, উপজজিা- 

পাথরঘাটা, মজিা-িরগুনা।

1.00            িাদুরিিা - - ১৫৭৬ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-২০৯পা/৮৯-৯০



মমৌজা ক্তি.এি 

 িাগ

ক্তি.এি 

খক্তিয়ান

আর.এি িাগ আর.এি 

খক্তিয়ান

ক্তি.এি 

িাগ

ক্তি.এি 

খক্তিয়ান

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

মন্তব্যজিরিখিকৃি 

িাংরক্তিি 

িনভূক্তম (একর)

জিরিখিকৃি িাংরক্তিি িনভূক্তমর িফক্তিিক্রোঃ 

নাং

মজিা উপজজিা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখিকারীর নাম ও 

ঠিকানা

িনভূক্তমর 

জিরিখজির ক্তিিরণ 

(িি বজেি/ িজরজক্তমন 

অিস্থািহ)

গৃহীি ব্যিস্থা 

(মামিা/মজিা 

প্রোিজন উজেি 

প্রস্তাি ইিযাক্তি 

আজে ক্তক না)

১৯ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা আজনায়ার মহাজিন, ক্তপিা- মৃি 

নয়ন গাজী, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

1.00            িাদুরিিা - - ১৫৭৫ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-৫১৯পা/৮৯-৯০

২০ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা রক্তহমা খাতুন, জাং- হাজমি 

ব্যাপারী, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

0.87           িাদুরিিা - - ১৫৬৭ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-২০৪পা/৮৯-৯০

২১ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা ফজলু গাজী , ক্তপিা- হাজমজ 

গাজী, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

0.92           িাদুরিিা - - ১৫১৭ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-২০৬পা/৮৯-৯০

২২ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা োহাি উ্ক্তিন, ক্তপিা- মক্তমন 

উ্ক্তিন, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

1.00            িাদুরিিা - - ১৫৭৪ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-২০২পা/৮৯-৯০

২৩ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা োইি ক্তিকিার, ক্তপিা- কিম 

আিী ক্তিকিার, িাাং-

িাদুরিিা, উপজজিা- 

পাথরঘাটা, মজিা-িরগুনা।

0.86           িাদুরিিা - - - - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা চিমান

২৪ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা মমাোঃ হাক্তনফা, ক্তপিা- মৃি 

আয়জক্তিন, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

0.81            িাদুরিিা - - ১৫১১ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-১১৭পা/৮৯-৯০

২৫ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা আোঃ িক্তিফ, ক্তপিা-মিজিায়ার,  

িাাং-িাদুরিিা, উপজজিা- 

পাথরঘাটা, মজিা-িরগুনা।

1.00            িাদুরিিা - - ১৫১৮ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-২০৮পা/৮৯-৯০



মমৌজা ক্তি.এি 

 িাগ

ক্তি.এি 

খক্তিয়ান

আর.এি িাগ আর.এি 

খক্তিয়ান

ক্তি.এি 

িাগ

ক্তি.এি 

খক্তিয়ান

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

মন্তব্যজিরিখিকৃি 

িাংরক্তিি 

িনভূক্তম (একর)

জিরিখিকৃি িাংরক্তিি িনভূক্তমর িফক্তিিক্রোঃ 

নাং

মজিা উপজজিা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখিকারীর নাম ও 

ঠিকানা

িনভূক্তমর 

জিরিখজির ক্তিিরণ 

(িি বজেি/ িজরজক্তমন 

অিস্থািহ)

গৃহীি ব্যিস্থা 

(মামিা/মজিা 

প্রোিজন উজেি 

প্রস্তাি ইিযাক্তি 

আজে ক্তক না)

২৬ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা মঞ্জুরুি ইিিাম, ক্তপিা- 

েক্তহদুিাহ,  িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

0.92           িাদুরিিা - - ১৫৭০ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-২০৭পা/৮৯-৯০

২৭ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা চান খা, ক্তপিা- জয়নাি খা,  

িাাং-িাদুরিিা, উপজজিা- 

পাথরঘাটা, মজিা-িরগুনা।

1.00            িাদুরিিা - - ১৫৮০ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-২৯৯পা/৮৯-৯০

২৮ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা আশ্রাি আিী, ক্তপিা- চান খা,  

িাাং-িাদুরিিা, উপজজিা- 

পাথরঘাটা, মজিা-িরগুনা।

1.00            িাদুরিিা - - ১৫২২ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-২১০পা/৮৯-৯০

২৯ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা আোঃ িক্তিফ , ক্তপিা- হাজমজ 

উ্ক্তিন,  িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

1.00            িাদুরিিা - - ১৫১৫ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-১০৩পা/৮৯-৯০

৩০ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা আোঃ ওহাি, ক্তপিা- গজঞ্জ আিী, 

িাাং-িাদুরিিা, উপজজিা- 

পাথরঘাটা, মজিা-িরগুনা।

1.00            িাদুরিিা - - ১৫০৮ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-১০১পা/৮৯-৯০

৩১ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা জয়নাি খা, ক্তপিা- হাজমজ 

উ্ক্তিন, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

1.00            িাদুরিিা - - ১৫০১ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-১০৫পা/৮৯-৯০

৩২ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা আক্তমর মহাজিন, ক্তপিা-

মিকান্দার আিী, িাাং-

িাদুরিিা, উপজজিা- 

পাথরঘাটা, মজিা-িরগুনা।

0.84           িাদুরিিা - - ১৫৮১ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-৩৩৫পা/৮৯-৯০



মমৌজা ক্তি.এি 

 িাগ

ক্তি.এি 

খক্তিয়ান

আর.এি িাগ আর.এি 

খক্তিয়ান

ক্তি.এি 

িাগ

ক্তি.এি 

খক্তিয়ান

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

মন্তব্যজিরিখিকৃি 

িাংরক্তিি 

িনভূক্তম (একর)

জিরিখিকৃি িাংরক্তিি িনভূক্তমর িফক্তিিক্রোঃ 

নাং

মজিা উপজজিা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখিকারীর নাম ও 

ঠিকানা

িনভূক্তমর 

জিরিখজির ক্তিিরণ 

(িি বজেি/ িজরজক্তমন 

অিস্থািহ)

গৃহীি ব্যিস্থা 

(মামিা/মজিা 

প্রোিজন উজেি 

প্রস্তাি ইিযাক্তি 

আজে ক্তক না)

৩৩ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা ওরফুি ক্তিক্তি, জাং- িাি খা, 

িাাং-িাদুরিিা, উপজজিা- 

পাথরঘাটা, মজিা-িরগুনা।

0.84           িাদুরিিা - - ১৩৪৭ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-৩৪৫পা/৮৯-৯০

৩৪ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা মখারজেি আিী, ক্তপিা- নাজজম 

আিী,  িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

1.00            িাদুরিিা - - ১৫৮৪ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-২০৩পা/৮৯-৯০

৩৫ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা এমাদুি হক, ক্তপিা-সিজক্তিন,  

িাাং-িাদুরিিা, উপজজিা- 

পাথরঘাটা, মজিা-িরগুনা।

0.86           িাদুরিিা - - ১৫০৩ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-১০৬পা/৮৯-৯০

৩৬ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা কারী ইউনুে, ক্তপিা-আজিপ খা, 

িাাং-িাদুরিিা, উপজজিা- 

পাথরঘাটা, মজিা-িরগুনা।

0.84           িাদুরিিা - - ১৫০৫ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-৪৪৭পা/৮৯-৯০

৩৭ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা মক্তজবুর রহমান, ক্তপিা- হাজমজ 

উ্ক্তিন, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

0.87           িাদুরিিা - - ১৫২২ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা নাং

-১৯৮পা/৮৯-৯০

৩৮ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা হারুন নাক্তজর, ক্তপিা- আোঃ 

রক্তেি নাক্তজর, িাাং-িাদুরিিা, 

উপজজিা- পাথরঘাটা, মজিা-

িরগুনা।

0.32           চর িাঠিমারা - - ২১৫১ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা চিমান

৩৯ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা আয়নাি হক, ক্তপিা- িইজ 

উ্ক্তিন, িাাং-পদ্মা, উপজজিা- 

পাথরঘাটা, মজিা-িরগুনা।

0.31           চর িাঠিমারা - - ২০০২ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা চিমান



মমৌজা ক্তি.এি 

 িাগ

ক্তি.এি 

খক্তিয়ান

আর.এি িাগ আর.এি 

খক্তিয়ান

ক্তি.এি 

িাগ

ক্তি.এি 

খক্তিয়ান

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

মন্তব্যজিরিখিকৃি 

িাংরক্তিি 

িনভূক্তম (একর)

জিরিখিকৃি িাংরক্তিি িনভূক্তমর িফক্তিিক্রোঃ 

নাং

মজিা উপজজিা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখিকারীর নাম ও 

ঠিকানা

িনভূক্তমর 

জিরিখজির ক্তিিরণ 

(িি বজেি/ িজরজক্তমন 

অিস্থািহ)

গৃহীি ব্যিস্থা 

(মামিা/মজিা 

প্রোিজন উজেি 

প্রস্তাি ইিযাক্তি 

আজে ক্তক না)

৪০ িরগুনা পাথরঘাটা পাথরঘাটা চরিাঠিমারা রওেন আরা, ক্তপিা-গঞ্জ  আিী, 

িাাং-পদ্মা, উপজজিা- 

পাথরঘাটা, মজিা-িরগুনা।

0.32           চর িাঠিমারা - - ২০০২ - - - জিরিখিকারীজির

 িখজি আজে।

মামিা চিমান

34.77         


