
ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি দাগ আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

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

১ চট্টগ্রা চট্টগ্রা রাউজান ইছা সি রাউজান িাপসিদ্যুৎ মেন্দ্র ০.৬ পাহাড়িলী 4455, 4472 

,4536,4575,

1 রসিি

২ চট্টগ্রা চট্টগ্রা রাউজান ইছা সি এিএি েরপপাররশন, ম্াোঃ  ািুদ পাররেজ ০.৪ রাধা  াধপপুর 80,141, 

181,193, 

1896,215,

1 রসিি

৩ চট্টগ্রা রাউজান ইছা সি রাউজানঢালা আল  মটার ০.১৫ স লুয়া 416, 4419, 

4473,

1 রসিি

৪ চট্টগ্রা রাউজান ইছা সি রাউজানঢালা চুরয়ট আিাসিে ০.৫৫ পাহাড়িলী 416 441 944 

734 477

1 রসিি

১.৭

ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি দাগ আর.এি 

খসিয়ান

সি.এি 

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

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

১ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া খুরুসিয়া সুখসিলাি ম াোঃ আল  গাং, সিিা-মৃি আহাম্মদ 

ছফা, িাাং-ঐ

৩৭১০ ৩৭৪২ রসিি   িসজদ, িাজার  িরকাসর 

িনভূস  মছড়ে 

মদয়ার জন্য 

মনাটিি প্রদান

খ) অন্যান্য প্রসিষ্ঠান (হাট-িাজার/মদাকান-িাট, সরড়িাি স/ কড়টজ, কৃসি ফা স, সিক্ষা প্রসিষ্ঠান ইিযাসদ)

ক্রোঃ নং মজলা উপরজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলোরীর না  ও ঠিোনা জিরদখলেৃ

ি রসিি 

িনেূস  

(এের)

িংরসিি িনেূস  িুসিি জিরদখলেৃি অনুানু িনেূস র িফসিল জিরদখলেৃ

ি অনুানু 

িনেূস র 

েুাটাগরী

চট্টগ্রা  উত্তর িন সিভাগ।

চট্টগ্রা  দসক্ষণ িন সিভাগ

জিরদখলকৃি

 অন্যান্য 

িনভূস র 

কযাটাগসর

িনভূস র 

জিরদখড়লর 

সিিরণ

গৃহীি ব্যিস্থা  ন্তব্যজিরদখল

কৃি 

রসক্ষি 

িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃি রসক্ষি িনভূস র িফসিল

িনেূস র 

জিরদখরলর সিিরণ

গৃহীি িুিস্থা  ন্তিু

ক্রোঃ নাং মজলা উিড়জলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

সুখসিলাি২.২
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২ মভালা স য়া গাং, সিিা-মৃি আহাম্মদ 

ছফা, িাাং- সুখসিলাি দি াইল, 

রাাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

রসিি   িসজদ, িাজার  িরকাসর 

িনভূস  মছড়ে 

মদয়ার জন্য 

মনাটিি প্রদান

৩ ছাড়লহ আহাাং, সিিা- আিরাফ আলী, 

িাাং- সুখসিলাি দি াইল, রাাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা 

রসিি   িসজদ, িাজার  িরকাসর 

িনভূস  মছড়ে 

মদয়ার জন্য 

মনাটিি প্রদান

৪ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া খুরুসিয়া ক লাছসে আবু িাড়লি, সিিা- মৃি িসদ আল , িাাং-

িসি  খুরুসিয়া, রাাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

৪০২১ ৩০২৬ ১ রসিি   িসজদ, িাজার  িরকাসর 

িনভূস  মছড়ে 

মদয়ার জন্য 

মনাটিি প্রদান

৫ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া খুরুসিয়া ক লাছসে িসদ আল , সিিা- মৃি সুরম্নজ স য়া, 

িাাং-িসি  খুরুসিয়া, রাাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

৪০২১ ৩০২৬ ১ রসিি   িসজদ, িাজার  িরকাসর 

িনভূস  মছড়ে 

মদয়ার জন্য 

মনাটিি প্রদান

৬ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া খুরুসিয়া ক লাছসে মুসি স য়া, সিিা- মৃি নুরম্নল ইিলা , 

িাাং-িসি  খুরুসিয়া, রাাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

৪০২১ ৩০২৬ ১ রসিি   িসজদ, িাজার  িরকাসর 

িনভূস  মছড়ে 

মদয়ার জন্য 

মনাটিি প্রদান

৭ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া খুরুসিয়া ক লাছসে ম াোঃ কাড়ি , সিিা- মৃি আ জু স য়া, 

িাাং-িসি  খুরুসিয়া, রাাংগুসনয়া, চট্টগ্রা 

৪০২১ ৩০২৬ ১ রসিি   িসজদ, িাজার  িরকাসর 

িনভূস  মছড়ে 

মদয়ার জন্য 

মনাটিি প্রদান

৮ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া খুরুসিয়া খুরুসিয়া ম াহাম্মদআলী গাং, সিিা- ও র আলী, 

িাাং-িসি খুরুসিয়া, রাাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।

১২৮০ ৮৭৬ ১ রসিি  িসজদ,  সির, 

 াজার

 িরকাসর 

িনভূস  মছড়ে 

মদয়ার জন্য 

মনাটিি প্রদান

সুখসিলাি

২.২ িসি  খুরুসিয়া

০.৮৫ িসি  খুরুসিয়া

২.২
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৯ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া খুরুসিয়া খুরুসিয়া  াইমুন মহাড়িন গাং, সিিা- মৃি সজয়াউল 

মহাড়িন, িাাং-িসি খুরুসিয়া, রাাংগুসনয়া, 

চট্টগ্রা ।

১২৮০ ৮৭৬ ১ রসিি  িসজদ,  সির, 

 াজার

 িরকাসর 

িনভূস  মছড়ে 

মদয়ার জন্য 

মনাটিি প্রদান

১০ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া খুরুসিয়া খুরুসিয়া জীিন িড়ুয়া গাং, সিিা- অসনল িড়ুয়া, 

িাাং-িসি খুরুসিয়া, রাাংগুসনয়া, চট্টগ্রা ।

১২৮০ ৮৭৬ ১ রসিি  িসজদ,  সির, 

 াজার

 িরকাসর 

িনভূস  মছড়ে 

মদয়ার জন্য 

মনাটিি প্রদান

১১ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া রাাংগুসনয়া মিা রা ইউসনয়ন ভূস  িহিীল অসফি ০.৮৭ মিা রা ২৬৫০৭ রসিি অসফি মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

১২ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া রাাংগুসনয়া মিা রা মিা রা ডাকঘর ১৭ মিা রা ১২২৬৪ রসিি অসফি মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

১৩ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া রাাংগুসনয়া মিা রা মিা রা উচ্চ সিদ্যালয় ৫.০ মিা রা ২১১৯২ রসিি সিদ্যালয় মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

১৪ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া রাাংগুসনয়া মিা রা নস য়া  াদ্রািা ১৭ মিা রা ১২২৬৪ রসিি  াদরািা মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

১৫ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া রাাংগুসনয়া মিা রা সিদ্যযৎ অসফি ১৭ মিা রা ১২৬৫৪ রসিি অসফি মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

১৬ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া রাাংগুসনয়া মিা রা সিদ্যযৎ উন্নয়ন মিাড স ৪ মিা রা ২১৩৩৭ রসিি অসফি মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

১৭ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া রাাংগুসনয়া মিা রা এি আর আর সিদ্যালয় ২ মিা রা ২১১৯২ রসিি সিদ্যালয় মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

১৮ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া রাাংগুসনয়া মিা রা িঙ্গিন্ধু উচ্চ সিদ্যালয় ৩. মিা রা ২০৮৬০ রসিি সিদ্যালয় মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

১৯ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া রাাংগুসনয়া মিা রা মিা রা িাসন্তরহাট িাসলকা সিদ্যালয় ৪. মিা রা ২৬০৪৭ রসিি সিদ্যালয় মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

২০ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া রাাংগুসনয়া মিা রা ছাসনিাো  িসজদ ও কিরস্থান ৩. মিা রা ১১৯১৮ রসিি কিরস্থান মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

২১ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া রাাংগুসনয়া মিা রা  াসুপ্পারড়ঘানা ব্রাক স্কুল ০.১৫ মিা রা ১২৬ ৩৬ রসিি স্কুল মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

২২ চট্টগ্রা রাাংগুসনয়া রাাংগুসনয়া মিা রা রাাংগুসনয়া িাি-মরসজস্টার অসফি ১৭ মিা রা ১৭৮৩২ রসিি অসফি মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

২৩ চট্টগ্রা িািখালী জলদী মচচুসরয়া পূি স মচচুসরয়া ইিাদ খানা ০.৩ জাংগল িাইরাাং ১৪৪৮ রসিি ইিাদিখানা মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ
২৪ চট্টগ্রা িািখালী জলদী মচচুসরয়া িাইরাাং জাড়   িসজদ ০.০৫ জাংগল িাইরাাং ২৮১ রসিি  িসজদ মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ
২৫ চট্টগ্রা িািখালী জলদী মচচুসরয়া িাড়ঞ্জগানা তিয়ড়ির মঘানা ০.০৫ জাংগল িাইরাাং ২৮১ রসিি িাড়ঞ্জখানা মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ
২৬ চট্টগ্রা িািখালী কালীপুর িাধনপুর আল ফারুক  াদ্রািা ও  িসজদ ১.৫ লট সন ৩৫১ রসিি  িসজদ মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

০.৮৫ িসি  খুরুসিয়া
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২৭ চট্টগ্রা িািখালী কালীপুর িাধনপুর নসজর আহ দ মফারকাসনয়া  াদ্রািা ০.৫ লট সন ২০০ রসিি  াদরািা মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

২৮ চট্টগ্রা িািখালী চুনসি িেহাসিয়া রুস্ত িাো িাড়ঞ্জঘানা ৩.০০ চুনসি ৮০৮ রসিি  াদরািা মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

২৯ চট্টগ্রা িািখালী চুনসি িেহাসিয়া দসক্ষণ চাকসফরানী িাহ আক্তাসরয়া 

ইিড়িদায়ী  াদ্রািা

৬.০০ চাকসফরানী ৫৪৭২ রসিি  াদরািা মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৩০ চট্টগ্রা িািখালী চুনসি িেহাসিয়া সচসঙ্গিাহ িরকাসর প্রাথস ক সিদ্যালয় ৬ দসক্ষণ চাকসফরানী ৫২০৪ রসিি সিদ্যালয় মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৩১ চট্টগ্রা িািখালী চুনসি িেহাসিয়া িাহ গসরবুল্লাহ (রা:) জাড়   িসজদ ৭.০০ দসক্ষণ চাকসফরানী ৫২০৪ রসিি  িসজদ মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৩২ চট্টগ্রা িািখালী চুনসি িেহাসিয়া  িসজড়দ আল ৩.০০ দসক্ষণ চাকসফরানী ৫২০৪ রসিি  িসজদ মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৩৩ চট্টগ্রা িািখালী চুনসি িেহাসিয়া িাহ আক্তাসরয়া মফারকাসনয়া  াদ্রািা ২.০০ দসক্ষণ চাকসফরানী ৪১৯২ রসিি  াদ্রািা মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৩৪ চট্টগ্রা িািখালী চুনসি িেহাসিয়া িাহ জব্বাসরয়া মফারকাসনয়া  াদ্রািা ৬. িেহাসিয়া ১০২ রসিি  াদরািা মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৩৫ চট্টগ্রা িািখালী চুনসি িেহাসিয়া িাহ জব্বাসরয়া মফারকাসনয়া  াদ্রািা ৪.  ধ্য  

চাকসফরানী

২৫৬৮ রসিি  াদরািা মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৩৬ চট্টগ্রা িািখালী চুনসি িেহাসিয়া িাহাসেকা িহুমুসখ ি িায় িস সি ৬.  ধ্য  

চাকসফরানী

৩৩৭০ রসিি  িসজদ মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৩৭ চট্টগ্রা িািখালী চুনসি িেহাসিয়া নতুনিাো জাড়   িসজদ ৪. স জসাসখল ৩৫৭৩১ রসিি  িসজদ মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৩৮ চট্টগ্রা িািখালী চুনসি িেহাসিয়া মিানার িাো জাড়   িসজদ ৯. স জসাসখল ৩৫৭৩১ রসিি  িসজদ মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৩৯ চট্টগ্রা িািকাসনয়া  াদাি সা িে াদ্রা D¤§Z Avjx, wcs- AwQDi ingvb, 

mvs- ‡bvqv cvov, gv`vk©v, 

mvZKvwbqv, PÆMÖvg|

১২ জাংগল  াদাি সা ১৮ রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৪০ চট্টগ্রা িািকাসনয়া  াদাি সা িে াদ্রা ‡jqvKZ Avjx Ms, wcs- Avãyj 

†gvZv‡je, mvs- ga¨g gv`vk©v, 

mvZKvwbqv, PÆMÖvg|

১০.২৫ জাংগল  াদাি সা ২৩৪ রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৪১ চট্টগ্রা িািকাসনয়া  াদাি সা িে াদ্রা ‡gvt Rwmg, wcs- Gby wgqv, mvs- 

‡bZv dwKi cvov, gv`vk©v, 

mvZKvwbqv, PÆMÖvg|

৬.৩ জাংগল  াদাি সা ২৪২ রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৪২ চট্টগ্রা িািকাসনয়া  াদাি সা িে াদ্রা Aveyj †nv‡mb, wcs- Awj wgqv, 

mvs- cwðg gv`vk©v, mvZKvwbqv, 

PÆMÖvg|

৮ জাংগল  াদাি সা ৪৭১ রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ
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৪৩ চট্টগ্রা িািকাসনয়া  াদাি সা িে াদ্রা Aveyj eki Ms, wcs- g„Z GqvKze Avjx, 

mvs- wgqvi ei cvov, ga¨g gv`vk©v, 

mvZKvwbqv, PÆMÖvg|

২ জাংগল  াদাি সা ৫৭২ রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৪৪ চট্টগ্রা িািকাসনয়া  াদাি সা িে াদ্রা kvn Avjg, wcs- g„Z nvwei Avng`, 

mvs- mvwP cvov, gv`vk©v, 

mvZKvwbqv, PÆMÖvg|

১.৩ জাংগল  াদাি সা ১১১২ রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৪৫ চট্টগ্রা িািকাসনয়া  াদাি সা িে াদ্রা Avãyj ReŸvi Ms, wcs- AvwRg 

DÏxb, mvs- gv`vk©v, mvZKvwbqv, 

PÆMÖvg|

২.৩ জাংগল  াদাি সা ১২১০ রসিি মদাকানিাট মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৪৬ চট্টগ্রা িািকাসনয়া  াদাি সা িে াদ্রা Avãyj Lv‡jK Ms, wcs- bmiZ 

Avjx, mvs- gv`vk©v, mvZKvwbqv, 

PÆMÖvg|

৩.৩২ জাংগল  াদাি সা ১৩২৮ রসিি মদাকানিাট মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৪৭ চট্টগ্রা িািকাসনয়া  াদাি সা িে াদ্রা AwQDi ingvb Ms, wcs- Puv›` 

wgqv, mvs- gv`vk©v, mvZKvwbqv, 

PÆMÖvg|

২.৩৬ জাংগল  াদাি সা ১৩৬১ রসিি মদাকানিাট মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৪৮ চট্টগ্রা িািকাসনয়া  াদাি সা িে াদ্রা Kvjy Ms, wcs- Rvb Avjx, mvs- 

gv`vk©v, mvZKvwbqv, PÆMÖvg|

৩.২৩ জাংগল  াদাি সা ১২১০ রসিি মদাকানিাট মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৪৯ চট্টগ্রা িািকাসনয়া  াদাি সা িে াদ্রা cyZzb Avjx Ms, wcs- ¸ib Avjx, 

mvs- gv`vk©v, mvZKvwbqv, PÆMÖvg|

৪.২৩ জাংগল  াদাি সা ১৩২৮ রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৫০ চট্টগ্রা িািকাসনয়া  াদাি সা িে াদ্রা ‡gvt BmgvBj Ms, wcs- Djv 

wgqv, mvs- ga¨g gv`vk©v, 

mvZKvwbqv, PÆMÖvg|

৩.৩২ জাংগল  াদাি সা ১৩৬১ রসিি মদাকানিাট মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৫১ চট্টগ্রা িািকাসনয়া  াদাি সা িে াদ্রা bex †nv‡mb Ms, wcs- ¸iv wgqv, 

mvs- ga¨g gv`vk©v, mvZKvwbqv, 

PÆMÖvg|

৫.৬৫ জাংগল  াদাি সা ২৪২ রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৫২ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর গুরা স য়া                                

  সপিা- ৃি দ্যলু েসির, জঙ্গল োলীপুর

3.33 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৫৩ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর শা ছু                                    

  সপিা- ৃি েসির আহ দ, জঙ্গল 

োলীপুর

5.23 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ
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৫৪ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর িসদউর রহ ান (িদ)                       

   সপিা-আিুল মহারিন, জঙ্গল োলীপুর

6.52 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৫৫ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর ো াল                                      

   সপিা- ৃি আনজা স য়া, জঙ্গল োলীপুর
৩.৩২ জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৫৬ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর জা াল                                      

     সপিা- ৃি আনজা স য়া, জঙ্গল 

োলীপুর

9.23 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৫৭ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর জাহাঙ্গীর                                  

সপিা- ৃি িাচা স য়া, জঙ্গল োলীপুর
2.30 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৫৮ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর জাফর                                       

   সপিা- ৃি ফসরদ আহ দ, জঙ্গল 

োলীপুর

3.33 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৫৯ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর মহর নু্দ রুদ্র                                

   সপিা- ৃি রর শ রুদ্র, জঙ্গল োলীপুর
0.25 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৬০ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আহ দ স য়া                                

  সপিা- ৃি োলা স য়া, জঙ্গল োলীপুর
0.60 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৬১ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর জসহর িওদাগর                             

সপিা- ৃি  সজদ, জঙ্গল োলীপুর
8.00 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৬২ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আিুল হারশ                                

   সপিা- ৃি আহ দ মহারিন, জঙ্গল 

োলীপুর

6.00 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৬৩ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর অসেনাশ রুদ্র                               

     সপিা- ৃি চনু রুদ্র, জঙ্গল োলীপুর
6.10 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি মদাকানিাট মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৬৪ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর সন পল রুদ্র                                   

   সপিা-জসিন্দ্র রুদ্র, জঙ্গল োলীপুর
0.30 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি মদাকানিাট মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৬৫ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর নসজর আহ দ                               

  সপিা-অসল আহ দ, জঙ্গল োলীপুর
4.15 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি মদাকানিাট মনাটিি প্রদান 

করা হড়য়ড়ছ

৬৬ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর ম াজাহার আহ দ                          

  সপিা-অসজ আহ দ, জঙ্গল োলীপুর
8.23 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি মদাকানিাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

Page 6



৬৭ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর গুনু স য়া                                    

   সপিা-ম াজারহর আহ দ, জঙ্গল 

োলীপুর

6.37 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি মদাকানিাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৬৮ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর িারয়দ                                      

      সপিা- ৃি িদ্য স য়া, জঙ্গল োলীপুর
5.36 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি মদাকানিাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৬৯ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর সরটন                                        

    সপিা-সিরাজুল ম াস্তফা, জঙ্গল 

োলীপুর

10.23 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি মদাকানিাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৭০ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর গুনু স য়া                                    

    সপিা- ুকু্ক স য়া, জঙ্গল োলীপুর
0.30 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি মদাকানিাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৭১ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর িািু                                          

    সপিা- আহ দ স য়া, জঙ্গল োলীপুর
0.35 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি মদাকানিাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৭২ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর অসল আহ দ                            

সপিা-নুর আহ দ, জঙ্গল োলীপুর

6.00 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি মদাকানিাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৭৩ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর শসহদ্যল আল                            

সপিা-শাহ আল , জঙ্গল োলীপুর

5.36 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৭৪ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর শারেরা মিগ                            

 সপিা- ছারলহ আহ দ, জঙ্গল োলীপুর

12.23 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৭৫ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর মিারহল স য়া                            

 সপিা-শাহ আল , জঙ্গল োলীপুর

10.20 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৭৬ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর শাহ আল                               

 সপিা-হাজী মগালা  োরদর, জঙ্গল 

োলীপুর

0.25 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৭৭ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর িুিাল রুদ্র                               

 সপিা- জসিন্দ্র রুদ্র, জঙ্গল োলীপুর

8.23 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৭৮ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর এ িাজুল ইিলা  রুপে                

সপিা- ৃি রসফে আহ দ, জঙ্গল 

োলীপুর

14.00 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ
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৭৯ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর ম াস্তাসফজ                              

 সপিা- ৃি নসজর আহ দ, জঙ্গল 

োলীপুর

0.40 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৮০ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর ইিলা                                   

 সপিা- সনর আহ দ, জঙ্গল োলীপুর

0.12 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৮১ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর জারের আহ দ                         

  সপিা- ৃি চুনু স য়া, জঙ্গল োলীপুর

0.16 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৮২ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর  সনর আহ দ                            

সপিা- ৃি অসল স য়া, জঙ্গল োলীপুর

0.35 জঙ্গল োলীপুর 248 1 357 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৮৩ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর ইসদ্রি                                    

 সপিা- ৃি অসল স য়া, জঙ্গল োলীপুর

0.80 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৮৪ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর শসহদ                                    

 সপিা- ৃি ফসরদ আহ দ, জঙ্গল 

োলীপুর

0.10 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৮৫ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর নুরুল আস ন                             

  সপিা- ৃি আবু্দল হাসে , জঙ্গল 

োলীপুর

0.13 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৮৬ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর  াসনে                                   

  সপিা-আবু্দি ছাত্তার, জঙ্গল োলীপুর

0.50 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি মদাকানিাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৮৭ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আোঃ ছিুর                                

সপিা- ৃি ছারলহ আহ দ, জঙ্গল 

োলীপুর

0.26 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৮৮ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর মনছার আহ দ                           

 সপিা- ৃি নওশা স য়া, জঙ্গল োলীপুর

0.20 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি মদাকানিাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৮৯ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর এজাহার স য়া                            

  সপিা- ৃি ফসরদ আহ দ, জঙ্গল 

োলীপুর

0.27 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি মদাকানিাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৯০ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আিুল োরশ                            

সপিা- ৃি অসল আহ দ, জঙ্গল োলীপুর

0.21 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ
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৯১ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আোঃ খারলে                             

  সপিা- ৃি ফসরদ আহ দ, জঙ্গল 

োলীপুর

0.08 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৯২ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আিুল োলা                             

সপিা-ম াোঃ মহারিন, জঙ্গল োলীপুর

0.40 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৯৩ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর   িাজ                                 

সপিা- ৃি দসললুর রহ ান, জঙ্গল 

োলীপুর

0.32 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৯৪ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর ম াোঃ সছসিে                            

সপিা-আোঃ জসলল, জঙ্গল োলীপুর

0.18 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৯৫ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর জারের আহ দ                         

সপিা- ৃি চুনু স য়া, জঙ্গল োলীপুর

0.33 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৯৬ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর  সনর আহ দ                            

 সপিা- ৃি খুইলুা স য়া, জঙ্গল োলীপুর

0.11 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৯৭ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর িদরুজ্জা ান                             

  সপিা-অসল আহ দ, জঙ্গল োলীপুর

0.31 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৯৮ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আিু সছসিে                             

সপিা-অসল আহ দ, জঙ্গল োলীপুর

0.25 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

৯৯ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর  সনর আহ দ                            

 সপিা-অসল স য়া, জঙ্গল োলীপুর

0.14 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১০০ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আয়ূি আলী                              

  সপিা- ৃি ফজল েসর , জঙ্গল 

োলীপুর

0.17 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১০১ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর ও র আলী                              

 সপিা- ৃি ফজল েসর , জঙ্গল 

োলীপুর, িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

0.50 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১০২ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আোঃ োরদর                              

সপিা-আিুল হারশ , জঙ্গল োলীপুর, 

িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

0.10 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ
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১০৩ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আবু্দল আলী                            

 সপিা-আিুল হারশ , জঙ্গল োলীপুর

0.08 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১০৪ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর  ুসি স য়া                                

 সপিা- ৃি মলদ্য, জঙ্গল োলীপুর

0.05 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১০৫ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর রসফে আহ দ                           

 সপিা- ৃি আোঃ িিুর, জঙ্গল োলীপুর

0.20 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১০৬ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর িাদশা স য়া                              

 সপিা- ৃি িাচা স য়া, জঙ্গল োলীপুর, 

িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

0.40 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১০৭ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আশরাফ আলী                           

সপিা-মিািা স য়া, জঙ্গল োলীপুর, 

িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

0.27 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১০৮ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর মিট্টা স য়া                               

 সপিা-দ্যদ্য স য়া, জঙ্গল োলীপুর

0.08 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১০৯ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আফজাল                                

 সপিা- ৃি মিািা স য়া, জঙ্গল 

োলীপুর, িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

0.05 জঙ্গল োলীপুর 193 1 493 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১১০ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর  সহউিীন                                

 সপিা-ছছয়দ, জঙ্গল োলীপুর

0.06 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি মদাোনপাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১১১ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর নুরুল আল                              

 সপিা- ৃি মনয়াজুর রহ ান, জঙ্গল 

োলীপুর, িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

0.35 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি মদাোনপাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১১২ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর জসি                                     

  সপিা- ৃি আস র উিীন, জঙ্গল 

োলীপুর

0.15 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি মদাোনপাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১১৩ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর  ুসি                                     

  সপিা-অসল স য়া, জঙ্গল োলীপুর

0.09 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি মদাোনপাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১১৪ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর রারশদ                                   

  সপিা- ৃি নুরুল আল , জঙ্গল 

োলীপুর

0.15 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি মদাোনপাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

Page 10



১১৫ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর রহ ি আলী                             

  সপিা- ৃি মলদ্য মচৌসেদার, জঙ্গল 

োলীপুর

0.15 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি মদাোনপাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১১৬ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর  াহিুি আলী                             

 সপিা- ৃি মলদ্য মচৌসেদার, জঙ্গল 

োলীপুর

0.10 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি মদাোনপাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১১৭ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আিু িারহর                              

 সপিা-নসজর আহ দ, জঙ্গল োলীপুর, 

িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

0.23 জঙ্গল োলীপুর 512 1 734 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১১৮ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আিু ছারলে                             

 সপিা-নসজর আহ দ, জঙ্গল োলীপুর, 

িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

0.17 জঙ্গল োলীপুর 512 1 734 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১১৯ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আিু িারলি                             

 সপিা-নসজর আহ দ, জঙ্গল োলীপুর

0.19 জঙ্গল োলীপুর 512 1 734 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১২০ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর জালাল উিীন                           

  সপিা-নসজর আহ দ, জঙ্গল োলীপুর

0.20 জঙ্গল োলীপুর 512 1 734 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১২১ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর জয়নাি মিগ                            

  সপিা- ৃি আোঃ  ন্নান, জঙ্গল োলীপুর

0.06 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১২২ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর ফেরুল হে                             

 সপিা- ারজদ আহ দ, জঙ্গল োলীপুর

0.32 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১২৩ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আসির মচৌং                              

সপিা-ফেরুল হে, জঙ্গল োলীপুর

0.09 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১২৪ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর  াহিুিুল হে                             

 সপিা- ৃি  ারজদ আহ দ, জঙ্গল 

োলীপুর

0.08 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১২৫ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আলহাজ্ব জগলুল স য়া                  

 সপিা- ৃি িাহাি উল্লাহ স য়া, জঙ্গল 

োলীপুর

0.06 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১২৬ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আলী আহ দ                            

সপিা- ৃি আোঃ  সজদ, জঙ্গল োলীপুর, 

িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

0.19 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ
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১২৭ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর মিাহাগ                                  

  সপিা- ফজল আহ দ, জঙ্গল 

োলীপুর, িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

0.20 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১২৮ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর রুর ন                                   

  সপিা-সপিা-সপিা-িসদয়া, জঙ্গল 

োলীপুর

0.15 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি মদাোনপাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১২৯ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর ছারির আহ দ                           

  সপিা-  সপিা- ৃি স য়া মহারিন, 

জঙ্গল োলীপুর

0.20 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি মদাোনপাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৩০ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর  াহিুি আল                             

সপিা- ৃি স নহাজুল হে, জঙ্গল 

োলীপুর

0.25 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি মদাোনপাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৩১ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আোঃ ছালা                               

সপিা-  ৃি আোঃ গসন, জঙ্গল োলীপুর

0.45 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি মদাোনপাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৩২ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর গুরা স য়া                                

সপিা-  ৃি দ্যলু ফসের , জঙ্গল োলীপুর

0.38 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি মদাোনপাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৩৩ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আোঃ রাজ্জাে                             

সপিা-  ৃি আোঃ ছালা , জঙ্গল োলীপুর

0.18 জঙ্গল োলীপুর 512 1 734 1 রসিি মদাোনপাট মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৩৪ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আোঃ োরদর                             

সপিা- ৃি আোঃ ছালা , জঙ্গল োলীপুর

0.40 জঙ্গল োলীপুর 512 1 734 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৩৫ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আোঃ রসশদ (িিু)                        

  সপিা- ৃি আনজু স য়া, জঙ্গল 

োলীপুর

0.30 জঙ্গল োলীপুর 512 1 734 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৩৬ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর ছিয়দ আহ দ                           

 সপিা- ৃি পুিুল আলী, জঙ্গল োলীপুর

0.50 জঙ্গল োলীপুর 512 1 734 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৩৭ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর ছুর আহ দ                              

  সপিা-আোঃ  সজদ, জঙ্গল োলীপুর

0.35 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৩৮ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর মখাররশদ্যল আল                        

  সপিা- নাঈ , জঙ্গল োলীপুর

0.70 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ
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১৩৯ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর  সহিুল আল                            

সপিা-  ৃি ফজল েসর , জঙ্গল 

োলীপুর

0.24 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৪০ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর ছারল আেির                            

সপিা- ৃি লাল স য়া, জঙ্গল োলীপুর, 

িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

0.30 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৪১ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর ম াোঃ ছালু                                

সপিা- ৃি লাল স য়া, জঙ্গল োলীপুর

0.62 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৪২ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আিারুজ্জ া                             

  সপিা- ইউছুপ আলী, জঙ্গল 

োলীপুর, িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

0.20 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৪৩ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আহ দ ছফা                            

সপিা- ইউছুপ, জঙ্গল োলীপুর, 

িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

1.10 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৪৪ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আহ দ েসির                           

সপিা-ইউছুপ, জঙ্গল োলীপুর, 

িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

0.20 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৪৫ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর ম াজাফ্ফর আহ দ                     

  সপিা-নুর আহ দ, জঙ্গল োলীপুর, 

িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

0.26 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৪৬ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর নাসছর উিীন                             

 সপিা- নুর আহ দ, জঙ্গল োলীপুর, 

িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

1.00 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৪৭ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর  ুসি স য়া                                

 সপিা- আনু স য়া, জঙ্গল োলীপুর

6.25 জঙ্গল োলীপুর 510 1 712 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৪৮ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর ফসরদ আহ দ                           

সপিা- জান িেিু,পারলগ্রা , িাাঁ শখালী, 

চট্টগ্রা 

2.65 পারলগ্রা 3274 1 3539 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৪৯ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর সিরাজ স য়া                              

সপিা-জান িেিু,পারলগ্রা ,িাাঁ শখালী, 

চট্টগ্রা 

3.62 পারলগ্রা 3274 1 3539 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৫০ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর ো াল                                   

 সপিা-আলিাফ 

স য়া,পারলগ্রা ,িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

6.23 পারলগ্রা 3274 1 3539 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ
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১৫১ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর হারুন                                    

 সপিা-িাদশা স য়া,পারলগ্রা 

1.10 পারলগ্রা 3274 1 3539 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

১৫২ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী োলীপুর োলীপুর আলী মহারিন                           

   সপিা-ছছয়দ আহ দ ,পারলগ্রা , 

িাাঁ শখালী, চট্টগ্রা 

2.33 পারলগ্রা 3274 1 3539 1 রসিি কৃসি ফা স মনাটিশ ্দান 

েরা হরয়রছ

 ম োট = 402.25

১ চট্টগ্রা িাাঁ শখালী িাাঁ শখালী 

ইরো-পােপ

িাাঁ শখালী ইরো-

পােপ

GKwU eª¨vK ¯‹zj ২ জঙ্গল সশলকুপ ১২৭ ১ ৫৯ ২ রসিি টিন মিড মজলা ্শািরন 

উরেদ ্স্তাি 

ম্রণ েরা 

হরয়রছ
২ ঐ ঐ ঐ ঐ gmwR` wUb †mU ১ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ রসিি ঐ ঐ

৩ ঐ ঐ ঐ ঐ gmwR` wUb †mU cvKv Iqvj ২ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ রসিি ঐ ঐ

৪ ঐ ঐ ঐ ঐ e¨vK ¯‹zj wUb †mU †eov ১.১২ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ রসিি ঐ ঐ

ম াট ৬.১২

িন্যপ্রাণী ব্যিস্থািনা ও প্রকৃসি িাংরক্ষণ সিভাগ , চট্টগ্রা 
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