
সংরক্ষিত বনভূক্ষি জবরদখলের তথ্য ছক

ঘ) ব্যক্ষি িাক্ষেকানাধীন স্থায়ী স্থাপনাক্ষবহীন ভূক্ষি (কৃক্ষি জক্ষি, চারণভূক্ষি, বাগান, েবণ চাি, পক্ষতত ভূক্ষি ইতযাক্ষদ)
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খসিয়ান

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

১।   োঃ শাজাহান

২।   োঃ জাহাঙ্গীর উভয় পসিা-সগয়াি 

উসিন, িাাং পাইকিান্দা,পত্নীিলা, নওগাঁ।

২ নওগাঁ পত্নীিলা পাইকিান্দা পাইকিান্দা
১।   োঃ হাফসজ উদ্দসন পসিা-মৃি অসহর 

 ন্ডল, িাাং পাইকিান্দা, পত্নীিলা, নওগাঁ।
0.73 পাইকিান্দা ৫৮৫ ১৫৫ ১৬১ ০ ০ আিবাগান " 

১।   োঃ এরফান পসিা-মৃি সুলিান, িাাং 

পাইকিান্দা, পত্নীিলা, নওগাঁ।

  ২। আলাউদ্দসন

 ৩।   োঃ আফছার উদ্দসন উভয় পসিা- 

মৃি িজলূ িাাং- পাইকিান্দা, পত্নীিলা, 

নওগাঁ।

  ৪। শফসকুল ইিলা 

৫।   োঃ আনারুল ইিলা 

  ৬।   োঃ   নসরুল ইিলা  ির্ি পসিা- 

মৃি- আররি উসিন, িি ব িাাং- হলাকান্দর, 

পত্নীিলা, নওগাঁ।

১।   োঃ রি্িানী পসিা- ইসলয়াি িাাং- 

শীিল, পত্নীিলা, নওগাঁ

২।   োঃ আিজান

৩।   োঃ ইদুল

৪।   োঃ   খলরি ির্ি পসিা- মৃি িারয়দ

  ৫।   োঃ আকির

 ৬।   োঃ  র জান উভয় পসিা- মৃি 

আবুল কারি  িি ব িাাং-পাইকিান্দ, 

পত্নীিলা, নওগাঁ।

১।   োঃ আলাউদ্দসন পসিা- মৃি তিমুর 

সিশ্বাি িাাং- দাদনচক, থানা- শীিগঞ্জ, 

মজলা- চাঁপাইনিািগঞ্জ

 ২।   োঃ শফসকুল ইিলা 

 ৩।   োঃ আনারুল ইিলা 

 ৪।   োঃ  নসরূল ইিলা  ির্ি পসিা-মৃি 

আরয়শ আলী িাাং- হলাকান্দর, পত্নীিলা, 

নওগাঁ।

 ৫।   োঃ আিজান পসিা- মৃি ফরয়জ 

উসিন িাাং- লক্ষণপুর, পত্নীিলা, নওগাঁ।

৬।   োঃ জসল্লুর রহ ান পসিা- মৃি 

িারজ ান সিশ্বাি, িাাং- পাইকিান্দা, 

পত্নীিলা, নওগাঁ।

৬ নওগাঁ পত্নীিলা পাইকিান্দা পাইকিান্দা
ম াোঃ আল  সপিা- মৃি মহফাজ উসিন 

িাাং- শীিল, পত্নীিলা, নওগাঁ
2.85 িরঞ্জািাড়ী ১০৭ ০১ ১২১, ১২৬ ১৯ ০ আিবাগান

৭ নওগাঁ পত্নীিলা পাইকিান্দা ধা ইরহাট

ম াোঃ আসিকুর রহা ন সপন্টু সপিা- মৃি 

িস জ উসিন  িাাং- িাখরপুর, ধা ইরহাট, 

নওগাঁ

0.77 িাখরপুর ৪৮৫ ০ ৭৩০ ১৩১/১ ০ আিবাগান

১৯ ০ ০

িন্তব্যক্রোঃ নাং মজলা উপরজলা মরঞ্জ সিট
গৃহীত ব্যবস্থা (িািো/জজো প্রশাসলন 

উলেদ প্রস্তাব ইতযাক্ষদ আলছ ক্ষক না)

অত্র সািাক্ষজক বন ক্ষবভাগ, রাজশাহী 

কার্ যােলয়র স্মারক নং 

২২.০১.০০০০.২৪৫.০৮.০০৩.২০.২২৭২

৪ তাক্ষরখ- ০১/১১/২০২০ক্ষরিঃ মূলে 

জজো প্রসাশক, নওগাঁর কার্ যােলয় 

উলেদ প্রস্তাব জপ্ররণ করা হলয়লছ।

পাইকিান্দা ৮৩ ৪৫ ১৫৭পাইকিান্দা 0.81

জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

িাংরসক্ষি িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃি িাংরসক্ষি িনভূস র িফসিল বনভূক্ষির জবরদখলের 

ক্ষববরণ (সব যলশি/ সলরজক্ষিন 

অবস্থাসহ)

৩ নওগাঁ পত্নীিলা পাইকিান্দা পাইকিান্দা

১ নওগাঁ পত্নীিলা পাইকিান্দা

আিবাগান2.96 পাইকিান্দা ৬৯৬ ৪৫

৭১ ০ ০ আিবাগান

৪ নওগাঁ পত্নীিলা পাইকিান্দা পাইকিান্দা 2.38 িরঞ্জািাড়ী ৪৭ ১ ১১ ১৯ ০ ০

১৮০ ৩৫ ০ ০

3.15 িরঞ্জািাড়ী ১০৫ ১ 123,124৫ নওগাঁ পাইকিান্দাপত্নীিলা পাইকিান্দা আিবাগান

আিবাগান


