
ম ৌজা
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দাগ
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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

1 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আলী ম াসিন, স িং- আবু্দল 

 াসল , িািং- িা ারছড়া

3.00 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৮/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

2 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী নিী ম াসিন, স িং- আবু্দর 

কাসদর, িািং- িা ারছড়া

3.00 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৮/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

3 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ছসল  উল্লা , স িং- কালা স য়া, 

িািং- িা ারছড়া

3.00 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৮/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

4 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ফসয়জ  াছান, স িং-  াি ি 

আলী, িািং- িা ারছড়া

3.00 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৮/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

5 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  াি ি আলী, স িং- আবু্দল 

 াস দ, িািং- িা ারছড়া

3.00 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৮/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

6 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দল আস ন, স িং- কালা 

স য়া, িািং- চর াড়া

3.00 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৮/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

7 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী নূরুল কসির, স িং-  াসফজুর 

র  ান, িািং-চর াড়া

3.00 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৮/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

8 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দি িালা , স িং- 

ম াখসলছুর র  ান, িািং- সনউ 

িাসকম ে  াউজ মরাড

3.00 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৮/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

9 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী র জান আলী, স িং-  াসনক 

স য়া, িািং- সিসডিং  াউজ

5.10 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৯/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

10 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ িাসরায়ার, স িং- িুলিান 

আকির, িািং- িা ারছড়া

5.10 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৯/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

11 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আলী ম াসিন, স িং- আবু্দল 

 াস দ, িািং- চর াড়া

5.10 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৯/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিয

গ) ব্যক্তি মাক্তিকানাধীন ঘর-ব্াক্তি, ব্সতক্তিটা

কক্সব্াজার দক্তিণ ব্ন ক্তব্িাগ

ক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

12 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  াি ি আলী, স িং- আবু্দল 

 াস দ, িািং-

5.10 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৯/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

13 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দর আস র, স িং- কালা 

স য়া, িািং-

5.10 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৯/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

14 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী নূরুল কসির, স িং- াসফজুর 

র  ান, িািং-চর াড়া

5.10 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৯/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

15 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দি িালা , স িং- 

 কসলছুর, িািং- চর াড়া

5.10 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৯/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

16 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ফসয়জ আ  দ, স িং-  াি ি 

আলী, িািং- চর াড়া

5.10 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৯/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

17 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ছসল  উল্লা , স িং- কালাস য়া, 

িািং- িা ারছড়া

5.10 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৯/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

18 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ম াসিন, স িং- ম াোঃ নূর 

আ ম্মদ, িািং-শুকনাছসড়

0.06 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৩/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

19 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ মলডাইয়া, স িং- 

আলিাজ, িািং-শুকনাছসড়

0.06 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৩/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

20 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইিলা , স িং- ফজল 

কসর , িািং-

0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৪/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

21 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী নুর আল , স িং- ফারুক 

আ স দ, িািং-

0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৪/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

22 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আসনায়ার, স িং- , িািং- 0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৪/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

23 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ জাফর আলী, স িং- 

ম া াম্মদ ম াসিন, িািং-

0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৪/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

24 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  ম াোঃ শুকনা স য়া, স িং- রুস্ত  

আলী, িািং-উত্তর কলািলী

0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৪/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

25 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিু িাস র, স িং- আবু্দল 

আসজজ, িািং-

0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৩/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

26 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ছসকনা মিগ , স িং- ম াোঃ 

কাসছ , িািং-

0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৩/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

27 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ছছয়দুল আস ন, স িং- নসজর 

আ স দ, িািং-

0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৩/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

28 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী মিকান্দার, স িং- আলী ম াসিন, 

িািং- করাচী  াড়া

0.05 কলািলী 20001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৪/কলা অি ১৯৯৮-

৯৯

29 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী জাফর আল , স িং- রুস্ত  

আলী, িািং-করাচী  াড়া

0.05 কলািলী 20001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৪/কলা অি ১৯৯৮-

৯৯

30 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী মগা াল চন্দ্র, স িং- সিসরন্দ্র চন্দ্র, 

িািং- লািনীর চড়

0.05 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৩০/কলা অি 

১৯৮৬-৮৭

31 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দল্লা , স িং- সিসিকুর 

র  ান, িািং- কলািলী

0.10 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১/কলা অি ১৯৯২-

৯৩

32 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ম াসিন, স িং- ম াোঃ নূর 

আ ম্মদ, িািং-শুকনাছসড়

0.06 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৩/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

33 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ মলডাইয়া, স িং- 

আলিাজ, িািং-শুকনাছসড়

0.06 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৩/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

34 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইিলা , স িং- ফজল 

কসর , িািং-

0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৪/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

35 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী নুর আল , স িং- ফারুক 

আ স দ, িািং-

0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৪/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

36 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আসনায়ার, স িং- , িািং- 0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৪/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

37 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ জাফর আলী, স িং- 

ম া াম্মদ ম াসিন, িািং-

0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৪/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

38 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  ম াোঃ শুকনা স য়া, স িং- রুস্ত  

আলী, িািং-উত্তর কলািলী

0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৪/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

39 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিু িাস র, স িং- আবু্দল 

আসজজ, িািং-

0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৩/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

40 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ছসকনা মিগ , স িং- ম াোঃ 

কাসছ , িািং-

0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৩/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

41 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ছছয়দুল আস ন, স িং- নসজর 

আ স দ, িািং-

0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৩/কলা অি ১৯৯৭-

৯৮

42 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী মিকান্দার, স িং- আলী ম াসিন, 

িািং- করাচী  াড়া

1.05 কলািলী 20001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৪/কলা অি ১৯৯৮-

৯৯

43 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী জাফর আল , স িং- রুস্ত  

আলী, িািং-করাচী  াড়া

0.05 কলািলী 20001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৪/কলা অি ১৯৯৮-

৯৯

44 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী জাসকর ম াসিন, স িং- ছছয়দ 

কসর , িািং- করাচী  াড়া

1.00 কলািলী 20001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৪/কলা অি ১৯৯৮-

৯৯

45 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  াসফজ আ স দ, স িং- 

ম াস্তাক আ স দ, িািং- জানার 

মঘানা

1.05 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৮/কলা অি ১৯৯৮-

৯৯

46 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী িুলিান, স িং- িাাঁ চা স য়া, িািং-

জানার মঘানা

0.05 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৮/কলা অি ১৯৯৮-

৯৯

47 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আসজজুর র  ান, স িং- আিু 

র  ান, িািং- কলািলী

0.98 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৪/কলা অি ২০০৩-

০৪

48 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী সেরাজুল ইিলা , স িং- ম াোঃ 

মিলাল, িািং- আদেম গ্রা 

0.05 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১১/কলা অি 

২০০৩-০৪

49 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আ ম্মদ উল্লা , স িং-  সফ 

আ স দ, িািং- আদেম গ্রা 

0.95 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১১/কলা অি 

২০০৩-০৪

50 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী িিকি আলী, স িং-  সফজ, 

িািং- আদেম গ্রা 

0.05 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১১/কলা অি 

২০০৩-০৪

51 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম ািারক, স িং- িরিয়ার, িািং- 

আদেম গ্রা 

0.85 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১১/কলা অি 

২০০৩-০৪

52 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ফসরদ আ স দ, স িং- ি র 

আলী, িািং-আদেম গ্রা 

0.90 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১১/কলা অি 

২০০৩-০৪

53 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী নূরুল ইিলা , স িং-  সফজ, 

িািং- কলািলী

0.95 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১২/কলা অি 

২০০৩-০৪

54 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দল ম ানাফ, স িং- ি র 

িুলিান, িািং- কলািলী

0.75 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১২/কলা অি 

২০০৩-০৪
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

55 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী নূর ম া াম্মদ, স িং- আস ন 

ম াসিন, িািং- কলািলী

0.10 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১২/কলা অি 

২০০৩-০৪

56 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী িুরা স য়া, স িং- নসজর 

আ স দ, িািং- কলািলী

0.65 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১২/কলা অি 

২০০৩-০৪

57 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আলী, স িং- ঠান্ডা স য়া, 

িািং- কলািলী

1.50 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৩/কলা অি 

২০০৩-০৪

58 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ িাসক, স িং-  াসিিুর 

র  ান, িািং- কলািলী

0.85 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৩/কলা অি 

২০০৩-০৪

59 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আসজজুর র  ান, স িং- 

আসজজুর র  ান, িািং- কলািলী

0.75 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ১৫/কলা অি 

২০০৩-০৪

60 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ  সজদ, স িং- ইয়াসছন 

আলী, িািং-

0.65 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ২০/কলা অি 

২০০৩-০৪

61 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আসজজুর র  ান, স িং- আবু্দ 

র  ান, িািং-

0.64 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ২০/কলা অি 

২০০৩-০৪

62 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  সজদ, স িং- ইয়াসছন আলী, 

িািং-

1.10 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ২৩/কলা অি 

২০০৩-০৪

63 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ছিয়দ ম াসিন, স িং- ম াোঃ 

 াছান, িািং-

0.10 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ২০/কলা অি 

২০০৩-০৪

64 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী সিরাজ, স িং- িসনউল্লা , িািং- 1.10 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ২০/কলা অি 

২০০৩-০৪

65 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিু িাসলি, স িং-  র  আলী, 

িািং- কলািলী

0.10 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ২০/কলা অি 

২০০৩-০৪

66 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল খাসয়র, স িং-  ৃি আবু্দল 

কাসদর, িািং- কলািলী

1.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ৮/কলা অি ১৯৮৬-

৮৭

67 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দর  ান্নান, স িং-  ৃি 

কাসে , িািং- কলািলী

0.10 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ২৭/কলা অি 

২০০৩-০৪

68 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ম াসিন, স িং-  ৃি িকর, 

িািং- কলািলী

1.50 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর  াটি 

মকসে ঘর সন মাণ

 সিআর- ২৭/কলা অি 

২০০৩-০৪
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ
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খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

69 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আস র ম াসিন, স িং- 

আলাল েসরফ, িািং- কলািলী

0.15 কলািলী 8001 2 রসিি অসনক  ূিম  ইসি 

জিরদখল কসরয়া 

অসিসিসছ মরসজষ্টার 

 সরিাসন্ত মকান  া লা 

 ািয়া যায় নাই।

70 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল  াসলক, স িং- ফারুক 

আ স দ, িািং- কলািলী

1.00 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

71 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ফারুক আ স দ, স িং- িািং- 

কলািলী

0.10 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

72 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী দীন ম া াম্মদ, স িং-  সনর 

আ স দ, িািং- কলািলী

1.00 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

73 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী নিী ম াসিন, স িং- আবু্দল 

কাসদর, িািং- কলািলী

1.11 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

74 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল ম াসিন, স িং-আবু্দল 

কাসদর, িািং- কলািলী

0.10 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

75 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আসজজুর িিদাগর, স িং-  ৃি 

আবু্দল  সজদ, িািং- কলািলী

0.10 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

76 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াস্তাক আ স দ, স িং-আবু্দল 

 সজদ, িািং- কলািলী

1.15 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

77 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী জির  ুলু্লক, স িং- সনর 

আ স দ, িািং- কলািলী

0.98 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

78 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল ম াসিন, স িং- আিুল 

 াসি , িািং-কলািলী

0.95 কলািলী 8001 2 রসিি  াসরিাসরক িূসে 

জিরদখল, মকান  া লা 

 য় নাই।
79 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী নজরুল ইিলা , স িং- নূর 

ম া াম্মদ, িািং- কলািলী

1.04 কলািলী 8001 2 রসিি  াসরিাসরক িূসে 

জিরদখল, মকান  া লা 

 য় নাই।
80 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী   িাজ উসিন, স িং- আবু্দর 

জসি , িািং- কলািলী

0.12 কলািলী 8001 2 রসিি  াসরিাসরক িূসে 

জিরদখল, মকান  া লা 

 য় নাই।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

81 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ফসরদ স য়া, স িং- আবু্দ ছিয়দ, 

িািং- কলািলী

0.10 কলািলী 8001 2 রসিি  াসরিাসরক িূসে 

জিরদখল, মকান  া লা 

 য় নাই।
82 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ িািুল, স িং- অসফফ স য়া, 

িািং- কলািলী

4.00 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

83 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইসিছ স য়া, স িং- এজা ার 

স য়া, িািং- কলািলী

0.10 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

84 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী মিলাল আ স দ, স িং- আবু্দল 

কাসদর, িািং- কলািলী

0.10 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

85 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী সিরাজুল ইিলা , স িং- আস র 

ম াসিন, িািং- কলািলী

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

86 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ নাসছর উসিন, স িং- 

অসছউল্লাহ্, িািং- কলািলী

0.98 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

87 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ফসরদ আল , স িং- সকরি 

আ স দ, িািং- কলািলী

0.85 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

88 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল কাসে , স িং- েসফ 

উল্লাহ্, িািং- কলািলী

0.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

89 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ োস ন, স িং- 

ম াস্তাসফজুর, িািং- কলািলী

75.00 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

90 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুর কাসে , স িং- ইউনুছ 

আলী, িািং- কলািলী

0.90 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

91 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল িির, স িং- ম াোঃ ে র 

 লুক, িািং- কলািলী

0.65 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

92 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দি ছালা , স িং- ম াোঃ 

 াসি , িািং- কলািলী

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

93 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইি াইল, স িং- আিুল 

কালা , িািং- কলািলী

1.50 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

94 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী িা ছ্ আল , স িং- ম াফাসের 

ম াসিন, িািং- কলািলী

1.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

95 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ রস  , স িং-  ৃি আবু্দল 

 ক, িািং- ধুইল্লাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

96 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ম ািারক, স িং- নূর 

আ স দ, িািং- ধুইল্লাছসড়

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

97 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দল কাসদর, স িং- নূর 

আ স দ, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

98 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম া াসজর স য়া, স িং- 

এজা ার, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

99 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল কালা , স িং- েসফ 

উসিন, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

100 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী িাসকর, স িং- নসজর ম াসিন, 

িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

101 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী মনায়াি স য়া, স িং- আিু ো া, 

িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

102 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  াসিিুর র  ান, স িং-

ম াজাস র, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

103 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আসনায়ার, স িং- স য়া 

ম াসিন, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

104 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ফসরদ আল , স িং- নূর 

ম া াম্মদ, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

105 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আল , স িং- ম াোঃ 

ইউনুছ, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

106 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী িসগর আ স দ, স িং- আবু্দ 

 সজদ, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

107 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ িাস ি উসিন, স িং- 

আবু্দল  সজদ, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

108 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম ািারফ ম াসিন, স িং- 

িদিুন আ স দ, িািং- 

ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

109 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী কসির আ স দ, স িং- ম াোঃ 

িাছা স য়া, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

110 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইিলা , স িং- কসির 

আ স দ, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

111 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ জাসকর উসিন , স িং- 

নাসছর আ স দ, িািং- 

ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

112 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী খন্ড রানী, স িং- অসন মদ, িািং- 

ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

113 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  সনিালা,  ািা- লঙ্কর িালা, 

িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

114 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আসনায়ারা, স িং- আিুল 

ম াসিন, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

115 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী িসফউল আল , স িং-  সনর 

ম াসিন, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

116 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আক্তার কা াল, স িং- নল  

স য়া, িািং- ধুইলযাছসড়

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

117 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী নূর ম াসিন, স িং- িসদউল 

আল , িািং- ধুইলযাছসড়

0.98 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

118 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ নূর ম াছন, স িং- িসদউল 

আল , িািং- ধুইলযাছসড়

0.95 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

119 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইিলা , স িং-  া িুি 

আল , িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

120 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী মেখ ম া াম্মদ, স িং- ম াোঃ 

নসজর আ  দ, িািং- ধুইলযাছসড়

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

121 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ছালা  ম াসিন, স িং- 

লাল ম া াম্মদ, িািং- ধুইলযাছসড়

1.50 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

122 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ  াসিিুর র  ান, স িং- লাল 

ম া াম্মদ, িািং- ধুইলযাছসড়

1.46 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

123 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আিুল ম াসিন, স িং- 

ি র স য়া, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

124 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম া াম্মদ ছালা , স িং- সছসিক 

আ  দ, িািং- ধুইলযাছসড়

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

125 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিু িাস র, স িং- ছক্কর আলী, 

িািং- ধুইলযাছসড়

0.98 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

126 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী স নুয়ারা মিগ , স িং- আিুল 

িাোর, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

127 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াছাোঃ মরসজয়া, স িং- আিুল 

কাসে , িািং- ধুইলযাছসড়

1.08 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

128 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দল গফুর আ  দ, স িং- 

এরিাদ, িািং- ধুইলযাছসড়

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

129 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইদসরছ, স িং- িাছাস য়া, 

িািং- ধুইলযাছসড়

1.08 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

130 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল ম াসিন, স িং- আ ম্মদ 

িসের, িািং- ধুইলযাছসড়

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

131 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ  াসিিুর র  ান, স িং- ম াোঃ 

আ ম্মদ, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

132 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ নূরুল আল , স িং- ছছয়দ 

আ  দ, িািং- ধুইলযাছসড়

1.18 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

133 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল ম াসিন, স িং- ম াোঃ 

মিালাই ান, িািং- ধুইলযাছসড়

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

134 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ িাদো, স িং- ম ন্দা মেখ, 

িািং- ধুইলযাছসড়

1.50 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

135 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী রসেদা মিগ , স িং- আিু ো া, 

িািং- ধুইলযাছসড়

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

136 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী কালা স য়া, স িং- এরোদ 

উল্লাহ্, িািং- ধুইলযাছসড়

1.48 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

137 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ িাছা স য়া, স িং-  কিুল, 

িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

138 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ কাসে  িিদাগর, স িং- 

মগালা  আলী, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

139 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আলী, স িং- কসির 

আ  দ, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

140 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আলী ম াসিন, স িং-  ীর 

ম াসিন, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

141 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল কাসে , স িং- ইজ্জি 

আলী, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

142 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ েসফ উল্লাহ্, স িং- িাাঁ চা 

স য়া, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

143 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ  ীর ম াসিন, স িং- 

 াসফজ আ স দ, িািং- 

ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

144 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ  া িুিুর আল , স িং- 

স য়া ম াসিন, িািং- ধুইলযাছসড়

1.04 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

145 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী মদসলায়ার ম াসিন, স িং- 

ইউনুছ আলী, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

146 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আিুল ম াসিন, স িং- লাল 

ম া াম্মদ, িািং- ধুইলযাছসড়

1.04 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

147 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল ম াসিন, স িং- ি র 

স য়া, িািং- ধুইলযাছসড়

1.04 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

148 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ছালা , স িং- সছসিক 

আ স দ, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

149 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিু িাস র, স িং- ছফর আলী, 

িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

150 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী রাজা স য়া, স িং- ইসিছ , িািং- 

ধুইলযাছসড়

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

151 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল গফর, স িং- ইয়াকুি 

আলী, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

152 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আস র ম াসিন, স িং- 

জা ান ম াসিন, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

Page 11



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

153 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইউনুছ আলী, স িং- 

ম ঠান আলী, িািং- ধুইলযাছসড়

1.04 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

154 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী মগালা  ম াসিন, স িং-  খছর 

আ স দ, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

155 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ  ঞু্জর ম াসিন, স িং- 

ইউিুফ আলী, িািং- ধুইলযাছসড়

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

156 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী িাইদুর র  ান, স িং- ম াোঃ 

সছসিক, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

157 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী জয়নাল আসিসদন, স িং- রিন 

আলী, িািং- ধুইলযাছসড়

1.04 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

158 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ নূরুল  ক, স িং- িুলিান, 

িািং- ধুইলযাছসড়

1.04 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

159 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আিুল িাোর, স িং- আিুল 

ম াসিন, িািং- ধুইলযাছসড়

0.98 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

160 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দল িয়াদুদ, স িং- আলী 

ম াসিন, িািং- ধুইলযাছসড়

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

161 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ োস ি উসিন, স িং- 

আবু্দর কাসদর, িািং- ধুইলযাছসড়

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

162 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ র  িুল্লাহ্, স িং- ফজল 

আ ম্মদ, িািং- ধুইলযাছসড়

0.98 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

163 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আ ান উল্লাহ্, স িং- 

আবু্দল কাসদর, িািং- ধুইলযাছসড়

0.85 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

164 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ নাসজ  উসিন, স িং- 

সিরাজুল ইিলা , িািং- 

ধুইলযাছসড়

0.80 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

165 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  নছুর আ স দ, স িং- আলী 

আ স দ, িািং- ধুইলযাছসড়

0.90 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

166 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী িসের আ স দ, স িং- আবু্দল 

মছািা ান, িািং- ধুইলযাছসড়

0.75 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

167 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইিলা , স িং- িসের 

আ স দ, িািং- ধুইলযাছসড়

0.65 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

168 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ম াসিন, স িং- জাফর 

আ স দ, িািং- ধুইলযাছসড়

0.78 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

169 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দল ছালা , স িং- নাসজ  

ম াসিন, িািং- ধুইলযাছসড়

0.99 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

170 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী কসির আ স দ, স িং- খসললুর 

র  ান, িািং- ধুইলযাছসড়

1.50 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

171 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল  াষ্টার, স িং- আবু্দল 

কসর , িািং- ধুইলযাছসড়

0.67 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

172 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী িিকি আলী, স িং- সছসিক 

আ  দ, িািং- ধুইলযাছসড়

0.98 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

173 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ কালা স য়া, স িং- জাফর 

আ স দ, িািং- ধুইলযাছসড়

0.90 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

174 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ জাফর ম াসিন, স িং- 

আবু্দ িুকু্কর, িািং- ধুইলযাছসড়

1.90 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

175 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ফারুক, স িং- ম াোঃ 

ম ািারক, িািং- ধুইলযাছসড়

1.00 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

176 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী মরসজয়া আক্তার , স িং-  ুস ন, 

িািং- ধুইলযাছসড়

0.03 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

177 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আিু িাস র, স িং- 

আসজ , িািং- ধুইলযাছসড়

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

178 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ  াসিি উসিন, স িং- সনজা  

উসিন, িািং- ধুইলযাছসড়

1.50 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

179 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ েসফ উসিন, স িং- ই ান 

উসিন, িািং- ধুইলযাছসড়

1.00 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

180 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল খাসয়র, স িং- ম াোঃ েসফ, 

িািং- ধুইলযাছসড়

0.98 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

181 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াস না মিগ , স িং-  ৃি 

ইব্রাস  , িািং- ধুইলযাছসড়

0.85 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

182 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ জসি  উসিন, স িং- েসফ 

উসিন, িািং- ধুইলযাছসড়

0.78 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

183 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আলী আ স দ, স িং- ম াোঃ 

িের ফসকর, িািং- ধুইলযাছসড়

0.80 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

184 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল কালা , স িং-  ৃি মিানা 

আলী, িািং- ধুইলযাছসড়

0.90 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

185 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইউিুফ, স িং-  ৃি আলী 

আকির, িািং- শুকনাছসড়

1.00 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

186 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আস ন উল্লাহ্, স িং-  ৃি 

িুৃৃলিান আ  দ, িািং- 

শুকনাছসড়

1.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

187 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আস ন উল্লাহ্, স িং-  ৃি 

িুৃৃলিান আ  দ, িািং- 

শুকনাছসড়

1.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

188 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দ মছািা ান, স িং-  ৃি 

িুলিান, িািং- শুকনাছসড়

1.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

189 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ গু ন স য়া, স িং- ম াোঃ 

মরাস্ত  আলী, িািং- শুকনাছসড়

1.02 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

190 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ নূরুল ইিলা , স িং- নূর 

আ স দ, িািং- শুকনাছসড়

0.85 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

191 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ফজল আ স দ, স িং- ছিয়ি 

মগালা , িািং- শুকনাছসড়

0.40 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

192 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ নূর আল , স িং-  াছন 

আলী, িািং- শুকনাছসড়

0.60 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

193 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী কসির ম াসিন, স িং-  ৃি 

আবু্দল গফর, িািং- শুকনাছসড়

0.64 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

194 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দছালা , স িং- আবু্দল 

 সজদ, িািং- শুকনাছসড়

0.92 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

195 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আলিাজ, স িং-নসজর 

আ স দ, িািং- শুকনাছসড়

1.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

196 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ম াসিন স য়া, স িং- নূর 

আ স দ, িািং- শুকনাছসড়

1.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

197 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ মলডাইয়া, স িং- 

আলিাজ, িািং- শুকনাছসড়

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

198 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ িলা স য়া, স িং- ফজর 

কসর , িািং- শুকনাছসড়

3.00 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

199 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আসনায়ার, স িং- ফজল কসর , 

িািং- শুকনাছসড়

3.00 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

200 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী জাফর আলী, স িং- ম াোঃ 

ম াসিন, িািং- শুকনাছসড়

5.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

201 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ কাসছ  স য়া, স িং-  ৃি 

িুলিান, িািং- ধুইলযাছসড়

5.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

202 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ নূর আছলা , স িং-  াসজ 

নূর ইিলা , িািং- ধুইলযাছসড়

5.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

203 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দল  সজদ স য়া, স িং- 

আিলাদ, িািং- ধুইলযাছসড়

5.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

204 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  ম াোঃ সিরাজ, স িং- মকরা ি 

আলী, িািং- ধুইলযাছসড়

5.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

205 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী জস র আ স দ, স িং- আজাদুর 

র  ান, িািং- ধুইলযাছসড়

5.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

206 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  াছান আলী, স িং-  ৃি 

আ ম্মদ, িািং- ধুইলযাছসড়

5.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

207 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  ম াোঃ ইব্রাস  , স িং- ম াোঃ 

অজ্ঞাি আলী, িািং- ধুইলযাছসড়

5.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

208 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ রাজা স য়া, স িং- ম াোঃ 

ফজল কসর , িািং- িড়ছড়া

5.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

209 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আিুল ম াসিন, স িং- 

ো িুল  ক, িািং- িড়ছড়া

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

210 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ম াসিন, স িং- নিী 

ম াসিন, িািং- িড়ছড়া,

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

211 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইউিুফ, স িং- মিানা 

আ স দ, িািং- িড়ছড়া

0.06 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

212 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইিরাি, স িং- আবু্দল 

কাসদর, িািং- ধুইলযাছসড়

0.06 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

213 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দি ছালা , স িং- নিী 

ম াসিন, িািং- িড়ছড়া

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

214 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াছাোঃ ছুরা খািুন, স িং- আবু্দর 

র  ান, িািং- িড়ছড়া

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

215 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ জালাল আ  দ, স িং- 

আবু্দর রসেদ, িািং- িড়ছড়া

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

216 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী মিকান্দার আলী, স িং- আ ম্মদ 

আলী, িািং- িড়ছড়া

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

217 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  াজী ছিয়দ আ  দ, স িং- 

আবু্দ র  ান, িািং- িড়ছড়া

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

218 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ  াস দ ম াসিন, স িং- 

ইউছু  ম াসিন, িািং- িড়ছড়া

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

219 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দর রস  , স িং- ম াোঃ 

কা াল, িািং- িড়ছড়া

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

220 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল কাসে , স িং- ম াোঃ 

ম াসিন, িািং- িড়ছড়া

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

221 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইিলা , স িং-  কিুল 

 াছান, িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

222 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী মগালা  আকির, স িং- ছিয়ি 

আলী, িািং- িড়ছড়া

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

223 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ছা ছু, স িং- কসির 

আ  দ, িািং- িড়ছড়া

1.00 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

224 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল কাসে , স িং- রুস্ত  

আলী, িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

225 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ইউছু  আলী, স িং- িাজর 

 ুলু্লক, িািং- িড়ছড়া

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

226 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইব্রাস  , স িং- এজা ার 

আলী, িািং- িড়ছড়া

0.98 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

227 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ িাজা ান স য়া, স িং- 

ছিয়দ স য়া, িািং- িড়ছড়া

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

228 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আিু ছিয়দ, স িং-  ীর 

িাত্তার, িািং- িড়ছড়া

0.95 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

229 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল িাসলি, স িং-  ীর 

িাত্তার, িািং- িড়ছড়া

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

230 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল কালা   াসফজ, স িং- 

 ীর িাত্তার, িািং- িড়ছড়া

0.85 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

231 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ রস  , স িং-  কিুল 

ম াসিন, িািং- িড়ছড়া

0.90 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

232 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ লাল স য়া, স িং-  কিুল 

ম াসিন, িািং- িড়ছড়া

0.95 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

233 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ছা ছুল আল , স িং- লাল 

স য়া, িািং- িড়ছড়া

0.75 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

234 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াছাোঃ নূরনা ার, স িং- আল , 

িািং- িড়ছড়া

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

235 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইি াইল, স িং- আবু্দর 

জির, িািং- িড়ছড়া

0.65 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

236 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ছাসলা আ স দ, স িং- 

িদরুজ্জা ান, িািং- িড়ছড়া

1.50 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

237 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল ছসল ান, স িং- আবু্দল 

 াসক , িািং- িড়ছড়া

0.85 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

238 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াছাোঃ িাস রা মিগ , স িং- 

ম াোঃ আ  দ, িািং- িড়ছড়া

0.75 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

239 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ম াসিন স য়া, স িং- 

আবু্দর রসেদ, িািং- িড়ছড়া

0.65 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

240 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ  সনর স য়া, স িং- ম াোঃ 

 াসক , িািং- িড়ছড়া

0.64 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

241 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইব্রাস  , স িং- আলিাি, 

িািং- িড়ছড়া

1.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

242 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ িািুল, স িং- আিুল 

ম াসিন, িািং- িড়ছড়া

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

243 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ িা াদুর, স িং- আিুল 

ম াসিন, িািং- িড়ছড়া

1.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

244 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ভুটু্ট, স িং- আিুল 

ম াসিন, িািং- িড়ছড়া

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

245 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ নুরুল ইিলা , স িং- 

আিুল ম াসিন, িািং- িড়ছড়া

1.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

246 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আলী ম াসিন, স িং- ম াোঃ 

স য়া ম াসিন, িািং- িড়ছড়া

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

247 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ো ািুসিন, স িং-  ৃি স য়া 

ম াসিন, িািং- ছিকি  াড়া

1.50 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

248 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী জাস দা মিগ , স িং- িুলিান 

ম াসিন, িািং- ছিকি  াড়া

0.15 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

249 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ  াছান, স িং-, িািং- 

ছিকি  াড়া

1.00 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

250 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিু ো া, স িং-, িািং- ছিকি 

 াড়া

0.10 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

251 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিু ছিয়দ, স িং- আবু্দল 

িুকুর, িািং- ছিকি  াড়া

1.00 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

252 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী নূর আল , স িং-, িািং- ছিকি 

 াড়া

1.11 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

253 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী মরাকন কাসন্ত দাে, স িং- দুলাল 

কাসন্ত দাে, িািং- ছিকি  াড়া

0.10 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

254 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী কাজল সেকদার, স িং-, িািং- 

ছিকি  াড়া

0.10 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

255 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ জসি , স িং-   , িািং- 

ছিকি  াড়া

1.15 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

256 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ  সনর ম াসিন, স িং-   

,িািং- ছিকি  াড়া

0.98 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

257 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী সিদুল ির া, স িং-  স ল 

ির া, িািং- ছিকি  াড়া

0.95 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-
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কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )
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ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

258 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আস র ম াসিন, স িং-  ৃি 

িসদউল আল , িািং- িড়ছড়া

1.04 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

259 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আি ি আলী, স িং-  ৃি 

   ান, িািং- দোঃ কলািলী

0.12 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

260 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আ  দ সগয়াি, স িং- রসেদ 

আ  দ, িািং-িড়ছড়া

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

261 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দর রস  , স িং-  ৃি  কিুল 

আ  দ, িািং- িড়ছড়া

4.00 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

262 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী নূর আল , স িং-  ৃি আবু্দল 

জসলল, িািং- ম াঁচারদ্বী 

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

263 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  াসজ ছিয়দ আ স দ, স িং- 

অজ্ঞাি, িািং- িড়ছড়া

0.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

264 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  াসজ নুরু িালা , স িং- ছিয়দ 

আ স দ, িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

265 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  াস দ আ স দ, স িং- আবু্দ 

শুকু্কর, িািং- িড়ছড়া

0.98 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

266 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  ম াসিন আ স দ, স িং- 

অজ্ঞাি, িািং- িড়ছড়া

0.85 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

267 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ম াসিন, স িং- নিী 

ম াসিন, িািং- িড়ছড়া

0.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

268 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ইিলা , স িং- নিী 

ম াসিন, িািং- িড়ছড়া

75.00 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

269 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ িাসন্ডায়া, স িং- নিী 

ম াসিন, িািং- িড়ছড়া

0.90 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

270 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ি র ফজল, স িং- আ ীর 

আলী, িািং- িড়ছড়া

0.65 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

271 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ শুকু্কর আ স দ, স িং- 

ইন্নাস , িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-
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 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

272 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ইউছুফ আলী, স িং- আবু্দর 

শুকু্কর, িািং- িড়ছড়া

1.50 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

273 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী নূর ম া াম্মদ, স িং- ম াোঃ 

আস ন, িািং- িড়ছড়া

1.10 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

274 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দ রসেদ, স িং- ম াসিন 

আ স দ, িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

275 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিু িাস র, স িং- ম াোঃ 

আস ন, িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

276 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ নুরু, স িং- ম ৌলভী 

আস ন, িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

277 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী নূসর আল , স িং- কালা স য়া, 

িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

278 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী খুল্লা স য়া, স িং- অজ্ঞাি, িািং- 

িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

279 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ছালা , স িং- অজ্ঞাি , 

িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

280 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  ম াোঃ ইসলয়াছ, স িং- অজ্ঞাি, 

িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

281 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী অসল আ স দ, স িং- অজ্ঞাি, 

িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

282 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল  াসি , স িং- অসল 

আ স দ, িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

283 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল কাসছ , স িং- অসল 

আ স দ, িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

284 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ই া  ম াসিন, স িং- অজ্ঞাি, 

িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

285 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ো া আল , স িং- অজ্ঞাি, িািং-

 িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

286 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিু ছছয়দ, স িং- অজ্ঞাি, িািং-

 িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

287 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আসজজ জা ান, স িং- আ াম্মদ, 

িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

288 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী সদলু, স িং- আবু্দ শুকু্কর, িািং- 

িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

289 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ছিয়দ আল , স িং- ম াোঃ 

 াসছ , িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-

290 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ িািুল, স িং- আবু্দ শুকু্কর, 

িািং- ছিকি  াড়া

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

291 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দ  সিন, স িং- ইয়াসছন, 

িািং- ছিকি  াড়া

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

292 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ িাছা স য়া, স িং- ইয়াসছন, 

িািং- ছিকি  াড়া

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

293 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ ছিুর, স িং-  ৃি 

িসদউদজ্জা ান, িািং- ছিকি 

 াড়া

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

294 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী স নু্ট স য়া, স িং-   , িািং- 

ছিকি  াড়া

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

295 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আকির  াসি, স িং-  ৃি 

িসদউদজ্জা ান, িািং- ছিকি 

 াড়া

0.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

296 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী মরাসকয়া মিগ  ( াসখ), স িং- 

ম াোঃ ফকরুল, িািং-  ছিকি 

 াড়া

0.98 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

297 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আোঃ আস ন, স িং-  ৃি মদাল 

স য়া, িািং- ছিকি  াড়া

0.95 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-

298 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী কক্সিাজার মজলা কাসলক্টসরে 

ক মকিম া-ক মচারী ি ন্বয়  সরষদ

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-  সিআর- ১/কলা অি ২০১৭-

১৮

299 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ইসলয়াছ িিদাগর, স িং-   , 

িািং-

0.05 কলািলী 8001 2 রসিি  া লা মদিয়া অসছ।  সিআর- ১/কলা অি ২০১৭-

১৮

300 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল কাসি , স িং- ম াোঃ িাছা 

স য়া, িািং- কলািলী

1.50 কলািলী 8001 2 রসিি -ঐ-  সিআর- ১/কলা অি ২০১৭-

১৮

301 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আল অস ন, স িং- আবু্দর 

র  ান, িািং- িড়ছড়া

1.46 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-  সিআর- ১/কলা অি ২০১৭-

১৮
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

302 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ িালা , স িং- ছিয়দ 

আ স দ, িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 692 2 রসিি -ঐ-  সিআর- ৬/কলা অি ২০১৮-

১৯

303 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী রসেদ আ  দ, স িং-  কসলছুর 

র  ান, িািং- ধুইলযাছসড়

0.05 কলািলী 696 2 রসিি -ঐ-  সিআর- ৬/কলা অি ২০১৮-

১৯

304 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ফসরদুল আল , স িং- নসজর 

আ ম্মদ, িািং- িড়ছড়া

0.98 কলািলী 696 2 রসিি জিরদখল কসর চাষািাদ।  সিআর- ৬/কলা অি ২০১৮-

১৯

305 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আিুল কালা , স িং-  নজুর 

আলী, িািং- িড়ছড়া

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসর চাষািাদ।  সিআর- ৬/কলা অি ২০১৮-

১৯

306 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ েসফ, স িং- আবু্দল 

 াসক , িািং- িড়ছড়া

1.08 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর চাষািাদ।  সিআর- ৭/কলা অি ২০১৮-

১৯

307 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ নূর, স িং- কালা স য়া, িািং-

 িড়ছড়া

0.05 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসর চাষািাদ।  সিআর- ৭/কলা অি ২০১৮-

১৯

308 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ মিলাল ম াসিন, স িং- 

িসদউল আল , িািং- িুনুর মঘানা

1.08 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসরয়া  াটিয়া 

ঘর সন মাণ

 সিআর- ৭/কলা অি ২০১৮-

১৯

309 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী আবু্দ শুকু্কর, স িং-  ৃি আোঃ 

আসল , িািং- িুনুর মঘানা

0.05 কলািলী 692 2 রসিি জিরদখল কসরয়া  াটিয়া 

ঘর সন মাণ

 সিআর- ৭/কলা অি ২০১৮-

১৯

310 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী  াসল া, স িং-  ৃি  া  ুদ 

ম াসিন, িািং- িুনুর মঘানা

1.05 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসরয়া  াটিয়া 

ঘর সন মাণ

 সিআর- ৭/কলা অি ২০১৮-

১৯

311 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী িসকনা খািুন, স িং- আোঃ 

র  ান, িািং- িুনুর মঘানা

1.18 কলািলী 8001 2 রসিি জিরদখল কসরয়া  াটিয়া 

ঘর সন মাণ

312 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ আলী ম াসিন, স িং-  ৃি 

কানা স য়া, িািং- স .এ  খালী

0.05 কলািলী 8001 2 রসিি জঙ্গসল আগুন সদসয় 

জিরদখল কসর চাষািাদ

313 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ জস র আল , স িং-  ৃি 

নূরুল ইিলা , িািং- কুরুসু্কল

1.50 কলািলী 8001 2 রসিি জঙ্গসল আগুন সদসয় 

জিরদখল কসর চাষািাদ

314 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ কসল  উল্লাহ্, স িং-  ৃি 

িলা স য়া, িািং-  ুহুরী  াড়া

0.05 কলািলী 696 2 রসিি জঙ্গসল আগুন সদসয় 

জিরদখল কসর চাষািাদ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

315 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ রস   উল্লাহ্, স িং- 

ম াজাফর আ  দ, িািং- দসিল 

 ুহুরী  াড়া

1.48 কলািলী 696 2 রসিি জঙ্গসল আগুন সদসয় 

জিরদখল কসর চাষািাদ

316 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার কলািলী ম াোঃ  াসিিুর র  ান, স িং- 

মিালিান আ ম্মদ, িািং-  ুহুরী 

 াড়া

1.05 কলািলী 696 2 রসিি জঙ্গসল আগুন সদসয় 

জিরদখল কসর চাষািাদ

317 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআস ন, স িা- আবু্দর র  ান, 

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট

6995

2 রসিি অ রাধ সিিরনী মরসজস্টার 

খুসজ   া লার িথ্য 

 ািয়া যায় নাই

318 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াোঃ ম াসিন, স িা-  ৃি আলী 

িকিু, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

319 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াস্তফা খািুন, স্বা ী-  ৃি 

ছিয়দ আ ািং, িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

320 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টরসেদ আ ািং, স িা-  ৃি 

িুলিান আ ািং, িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

321 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিাস লা মিগ , স িা-  ৃি 

িুলিান আ ািং, িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

322 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআসজজুল  ক, স িা- আস র 

ম াসিন, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

323 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টছুরাি আল , স িা-  ৃি 

ম স র আলী, িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.04 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

324 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ছিয়দি আল , স িা- ম াোঃ 

 াসল  , িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

325 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ ম াসিন, স িা-  ৃি 

ফজল কসর , িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.04 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

326 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজা াল ম াসিন, স িা-  ৃি 

জস র আ ািং, িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.04 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

327 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআস নুল  ক, স িা-  ৃি 

ফজল আ ািং, িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

328 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআস নুল  ক, স িা-  ৃি 

ফজল  ক, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

329 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট া া ুদুল  ক, স িা- মগালা  

ম াসিন, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

330 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআকরা  স য়া, স িা- অজ্ঞাি , 

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

331 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টফজর আ ািং, স িা- ম াজাস র 

আ ািং, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

332 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিজল আ ািং, স িা- ঐ, িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.04 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

333 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআিু আ ািং, স িা-  ৃি রসফক 

আ ািং, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

334 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াসিয়া খািুন, স িা-  ৃি 

নাসদর ম াসিন, িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

335 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজাসকর ম াসিন, স িা-  ৃি 

মিাসল ান, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

336 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টি ছুল  ক, স িা-  ৃি ফজল 

কসর , িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.04 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

337 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ািান আলী, স িা-  ৃি আোঃ 

 াসক , িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.04 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

338 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট  িাজ মিগ , স্বা ী-  ৃি আোঃ 

 াসক  , িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.98 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

339 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিা ািুসিন, স িা-  ৃি উলা 

স য়া, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

340 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজসি , স িা-  ৃি রায় ান, 

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

341 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টছিয়দ আল , স িা-  ৃি 

খসলল , িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.98 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

342 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াক্তার আ ািং, স িা-  ৃি 

ম য়ার আলী, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.85 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

343 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজা াঙ্গীর, স িা-  ৃি  িাসলি, 

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.80 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

344 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিাসির, স িা-  িাসলি, িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.90 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

345 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টস নু মিগ , স িা-  ৃি 

মকাস্তাক, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.75 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

346 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট  িাজ মিগ , স িা-  ৃি 

ম াোঃ  াছান, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.65 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

347 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ  াসনফ, স িা- আস র 

ম াসিন, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.78 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

348 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ  াসনফ, স িা-  ৃি 

এ দাদ ম াসিন, িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

0.99 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

349 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ েসফ, স িা-  ৃি ছিয়দ 

আ ািং, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.50 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

350 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ কসর , স িা-  ৃি ম াোঃ 

আল , িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.67 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

351 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টরুল্লাহুল আস ন, স িা- 

অজ্ঞাি, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.98 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

352 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ কাসি , স িা-  ৃি 

িুলিান, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.90 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

353 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ুছা আলী, স িা-  ৃি িা াি 

স য়া , িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.90 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

354 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআসনায়ার, স িা-  ৃি িা াি 

স য়া, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.00 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

355 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট কিুল আ ািং, স িা-  ৃি ম াোঃ 

আল , িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.03 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

356 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ কাইয়ু , স িা-  ৃি 

ইকিাল সিকদার, িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

357 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ  সজদ, স িা- কসির 

আ ািং, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.50 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

358 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ  াসক , স িা- কসির 

আ ািং, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.00 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

359 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ শুকু্কর, স িা- অজ্ঞাি, 

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.98 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

360 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট  িাজ মিগ , স্বা ী- আিু 

িকর, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.85 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

361 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিাইফুল, স িা-  ৃি আল  

ড্রাইভার, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.78 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

362 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম া ািং উল্লা , স িা- আিদুর 

র  ান, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.80 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

363 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টফজল কসর , স িা-  কসির 

আ ািং, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.90 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

364 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ছিয়দ আ ািং, স িা-  ৃি 

 াজী আবু্দি শুকু্কর, িািং-

1.00 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

365 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ ইসিি, স িা- ম াোঃ িজল 

 ক, িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

366 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ   াসিি উল্লা , স িা- 

ছিয়দ আ ািং, িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

367 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ  স দুল  ক, স িা-  ৃি 

ম াোঃ ডালু,  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

368 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ ছিয়দ আল , স িা- 

আিদুল আস ন, িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.02 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

Page 28



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

369 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ িুলিান, স িা- 

মিাসল ান, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.85 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

370 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াজা ারুল ইিলা  মচৌধুলী, 

স িা-  ৃি আসনায়ারুল 

ইিলা , িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.40 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

371 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ নূর আ ািং, স িা- ম াোঃ 

কালু, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.60 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

372 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ   িাজ স য়া, স িা- 

 ৃি ম াোঃ িুলিান, িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

0.64 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

373 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআিদুল্লা , স িা- ম াোঃ 

ম াসিন, িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.92 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

374 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াোঃ কাসি , স িা- ম াোঃ 

ইব্রাস  , িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

375 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ ফারুক আ ািং, স িা- 

 ৃি ছিয়দ আ ািং, িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

376 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ ইউিুফ আলী, স িা- 

 ৃি ম াোঃ ম াসিন িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

0.95 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

377 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ কাজল স িা- ম াোঃ 

িাজুল আ ািং িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

0.85 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

378 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ জস র স িা-  ৃি কসির 

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.79 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

379 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআিু িাস র স িা- ম াোঃ নুরুল 

 ক িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.80 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

380 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ ইব্রাস   স িা- আোঃ 

 াসক  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.76 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

381 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ কাসি  স িা- আবু্দল 

 াসক  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.17 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

382 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ আনু সিকদার স িা- 

 াজী ম াসিন ফসকর িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.20 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

383 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ  াসিিুর স িা-  ৃি 

িুলিান িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.90 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

384 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াোঃ  ারুন রসেদ স িা- গুরা 

স য়া িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.00 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

385 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টকালা  ুিু স িা- আিুল 

ম াসিন িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.03 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

386 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআক্তার স িা-  ৃি নুর ইিলা  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

387 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট মজা াসদি স সি  স িা-  ৃি 

আসিউর র  ান  িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.50 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

388 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াসিন আ ািং   স িা- ঐ   

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.00 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

389 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টে িু   স িা-  ৃি ছিয়দ 

আ ািং  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.98 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

390 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টলালু মিগ   স িা-  ৃি ো  

আল   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.85 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

391 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিরাজ    স িা-  ানু স য়া  িািং-

  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.78 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

392 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টইসলয়াি  স িা- নুরুল  ক  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.80 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

393 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিুলিান  স িা- কালা স য়া  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.90 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

394 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ  ন্নান  স িা-  ৃি আিদুর 

র  ান িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.00 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

395 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াসফজ আ ািং  স িা-  ৃি 

আিু িকর সিসিক   িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

396 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টরসি আল   স িা- ম াোঃ ইউনুছ 

স য়া  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

397 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআসজজুল  ক  স িা- ম াোঃ 

িি ান  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

398 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ ছিয়দ আল  স িা- 

আলাউসিন িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.02 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

399 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিালা ি উল্লা  স িা- ে র 

আলী িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.85 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

400 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টইউনুছ স িা-  ৃি আিুল 

ম াসিন িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.40 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

401 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিাসির আ ািং  স িা-  ৃি 

মিাসল ান িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.60 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

402 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ারুন  স িা- আোঃ রস    িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.64 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

403 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টস জান  স িা- আোঃ রস    িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.92 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

404 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ রসফক  স িা-  ৃি 

নাসছরুজ্জা ান  িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

405 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টফজল কসর   স িা-  ৃি  

এরোদ আ ািং  িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

406 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ রসেদ   স িা- িদর আলী  

 িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

407 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টমিাসল ান  স িা-  ৃি ম াোঃ 

ম াসিন  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

3.00 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

408 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ ম াসিন স িা-  ৃি 

 সফজুর র  ান িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

3.00 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

409 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজস র  স িা- নূর আ ািং িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

5.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

410 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টফজল কসর  স িা-  ৃি 

এরোদ  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

5.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

411 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ছিয়দ সকর   স িা-  ৃি 

এরোদ  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

5.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

412 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াস দ  াসি  স িা-  ৃি 

আক্তার  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

5.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

413 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টসজন্নাি আলী  স িা-  ৃি 

ছিয়দ  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

5.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

414 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াসি   স িা-  ৃি ছিয়দ  িািং-

  হুরী  াড়া, সিলিংজা

5.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

415 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টস য়া ম াসিন  স িা-  ৃি 

িুলিান আ ািং িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

5.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

416 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআিুল িের  স িা-  ৃি  াস দ 

 াসিন  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

5.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

417 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআসজজুল  স িা-  ৃি আোঃ 

জাব্বার  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

5.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

418 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনূর ম া ািং  স িা- দুদু স য়া  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

419 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ আস ন  স িা- আোঃ 

 াসক   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

420 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টইিলা   স িা- অজ্ঞাি  িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.06 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

421 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনাসজর ম াসিন  স িা-  ৃি 

আোঃ গসণ  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.06 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

422 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টইসলয়াি  স িা-  ৃি লাল স য়া  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

423 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিা ািুসিন  স িা-  ৃি িাদো 

স য়া  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

424 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াসনফ  স িা- নূর আ ািং  িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

425 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট মিানা স য়া  স িা-  ৃি ছিয়দ 

আা ািং  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

426 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ  সজদ স িা-  ৃি আোঃ 

জসলল িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

427 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াস্তাক আ ািং  স িা-  ৃি 

ফারুক আ ািং  িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

428 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াসিনা   িাজ  স্বা ী-  ৃি 

কালা স য়া িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

429 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াসিিুর র  ান স িা-  ৃি 

আসনায়ার িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

430 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ মিাসল ান  স িা-  ৃি 

আসনায়ার  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

431 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টফসরদ  স িা-  ৃি নসজর আ ািং 

 িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

432 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টকাসি   স িা-  ৃি ইউিুফ 

আলী   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.00 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

433 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনুরুল হুদা  স িা-  ৃি ম াসিন 

 িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

434 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টইিলা   স িা- অজ্ঞাি  িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

435 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট সফজ   স িা-  ৃি নাজ ুল 

 ক  িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.98 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

436 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিজল আ ািং স িা-  ৃি 

নাজ ুল  ক িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ- -ঐ-

437 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ  ঈন  স িা-  ৃি ম াোঃ 

জসলল  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.95 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

438 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিা াদুর  স িা- ম াোঃ ছাসির  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

439 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ ছালা   স িা- অসল আ ািং 

 িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.85 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

440 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ  া ফুজুল কসর   স িা- 

আনু িাস র   িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

0.90 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

441 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআক্তাগর আল   স িা- মিলাল 

  িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.95 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

442 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিািুল স িা- মিানা উল্লা  িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.75 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

443 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআিদুল্লা   স িা- আিাউর 

র  ান িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

444 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ কাসদর  স িা- আোঃ ছালা  

 িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.65 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

445 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনুরুল ইিলা   স িা-  ৃি অসল 

আ ািং  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.50 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

446 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিালাউসিন  স িা- আলাউসিন  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.85 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

447 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াক্তার ড্রাইভার স িা- ম াোঃ 

নসজর িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.75 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

448 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজাফর স িা- ম াোঃ নসজর িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.65 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

449 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টরসেদ আ ািং  স িা- স য়া 

ম াসিন   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.64 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

450 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট সফজ   স িা-  ৃি কালু স সি  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

451 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজালাল আ ািং   স িা-  ৃি 

নুরুন্নিী   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

452 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনসজর আ ািং স িা- কালা স য়া  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

453 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টি িু আল   স িা- রসেদ  িািং-

  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

454 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টি িু   স িা- মকরা ি আলী   

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

455 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াসিন নিী   স িা- ম াোঃ 

ম াসিন  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

456 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনুরুল  ক  স িা-  ৃি ম াোঃ 

ম াসিন   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.50 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

457 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টরুস্ত    স িা- ম াোঃ  াসল    

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.15 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

458 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ  সফজ   স িা-  ৃি 

এনা ুল  ক  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.00 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

459 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ছিয়দ নূর  স িা- ম া ািং 

ম াসিন  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

460 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট মগালা  কসির  স িা-  ৃি 

এনাসয়ি আলী িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.00 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

461 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াস দুল  ক  স িা- ছাসির 

আ ািং  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.11 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

462 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টইয়াসছন  স িা-  ৃি  ািোঃ 

কসির আ ািং  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.90 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

463 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টঅসল উল্লা   স িা-  ৃি েসফক 

আ ািং  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.57 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

464 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ ছালা   স িা- নূর আ ািং 

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.15 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

465 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজসি  উসিন  স িা-  ৃি 

ম া ািং স সি িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.98 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

466 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টগুরা স য়া স িা-  ৃি ম া ািং  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.95 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

467 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টইউিুফ  স িা-  ৃি িুলিান 

আ ািং  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.04 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

468 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ছিয়দ নূর  স িা-  ৃি আিুল 

িের  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.12 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

469 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ছিয়দ কসর   স িা-  ৃি 

আিুল িের  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

470 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ গসণ  স িা-  ৃি 

আেরাফুজ্জা ান িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

4.00 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

471 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআলী ম াসিন স িা-  ৃি 

আেরাফুজ্জা ান িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

472 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টর জান আলী  স িা-  ৃি 

আেরাফুজ্জা ান িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

0.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

473 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজাসকর ম াসিন স িা-  ৃি 

 ািোঃ   িাজ িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

474 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ছিয়ি স িা-  ৃি  াোন আলী 

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.98 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

475 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টছসল   স িা-  ৃি িুলিান 

আ ািং িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.85 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

476 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াসক  আলী  স িা-  ৃি ফজল 

আ ািং  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

477 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টছুরাি আল   স িা-  ৃি 

 কিুল আ ািং  িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

75.00 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

478 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ  াস দ  স িা-  ীর আ ািং 

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.90 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

479 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজয়নাল   স িা-  ৃি আোঃ 

জসলল   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.65 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

480 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টকসির আ ািং  স িা-  ৃি নূর 

আ  দ   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

481 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টরসেদ আ ািং  স িা- জালাল 

আ ািং  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.50 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

482 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিসের আ ািং  স িা- জালাল 

আ  দ  িািং- িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

483 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াসিউর র  ান  স িা- নজসর 

আ ািং   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

484 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজাসকর আ ািং  স িা-  ৃি 

নসজর আ ািং  িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

485 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনুরুল হুদা  স িা-  ৃি লাল 

স য়া িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

486 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআিুল কাসি   স িা-  ৃি আোঃ 

র  ান   িািং- িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

487 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টএনাসয়ি ম াসিন  স িা-  ৃি 

িনী মিাসিন   িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

488 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম া ািং ম াসিন  স িা- নাসজর 

ম াসিন   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

489 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ  ক   স িা-  ৃি ম া ািং 

ম াসিন   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

490 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনুরুজা ান   স িা- ঐ  িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

491 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিখসিয়ার   স িা-  ৃি ম াোঃ 

নিী   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

492 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াক্তার আ ািং   স িা-  ৃি 

ম াোঃ নিী   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

493 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিািুল  স িা- মিাসল ান  িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

494 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াজাস দ   স িা- অজ্ঞাি   

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

495 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআস র উসিন   স িা- অজ্ঞাি  

 িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6748 2 রসিি -ঐ-

496 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টইসলয়াি  স িা-  ৃি নজু   িািং-

  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

497 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআস ন   স িা- নজু   িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

498 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআিু িাস র  স িা- আিুল 

কালা   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

499 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনুর ইিলা   স িা- নুর আ ািং 

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

500 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজয়নাল  স িা- আ ািং কসির  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

501 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টরসফক স িা- নুৃুরুল  ক   িািং-

  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

502 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনুরু আস ন   স িা- নুরুল হুদা  

 িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

503 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআজ ল  াসক    স িা- 

ইছা াক   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

504 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টসদলু  স িা- অজ্ঞাি   িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

505 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ শুকু্কর   স িা-  ৃি িজল 

কসর    িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.98 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

506 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজাসকর ম াসিন   স িা- িাদো 

স য়া   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.95 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

507 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিািুল   স িা-  ৃি ইউনুছ   

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

508 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টছসল    স িা- ফারুক আ ািং  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

509 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিসের আ ািং   স িা- নসজর 

ম াসিন   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.50 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

510 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআলী   স িা- ঐ   িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.46 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

511 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াোঃ িসরায়ার  স িা-  ৃি 

ফজলুল কসর    িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

512 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ  সজদ  স িা- িুলিান  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

513 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজাফর   স িা- অজ্ঞাি  িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.98 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

514 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজকসরয়া   স িা- ছিয়দ 

ম াসিন   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

515 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিাইফুল স সি  স িা- ফসকর 

আ ািং  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.08 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

516 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টএরোদ   স িা-  ৃি আয়ুি 

আলী  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

517 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টইছ াক   স িা- আোঃ ম ানাফ   

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.08 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

518 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টি র কাসজ  স িা- অজ্ঞাি  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

519 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম া াম্মদ আলী  স িা- ফজল 

কসর   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

520 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজাসকর ম াসিন   স িা- 

ম া ািং ম াসিন  িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.18 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

521 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টইউনুচ   স িা- আ ািং ম াসিন 

  িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

522 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টেসফ   স িা- অজ্ঞাি   িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.50 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

523 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজয়নাল   স িা-  ৃি আ ািং   

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

524 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টফজল আ ািং   স িা- অজ্ঞাি  

 িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.48 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

525 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াোঃ ছিয়দ   স িা-  ুি আোঃ 

আসজজ   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

526 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআিুল  াসি    স িা-  ৃি িিু  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

527 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিস দুল ইিলা   স িা-  ৃি 

আোঃ  ুনাফ  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

528 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআল    স িা- অজ্ঞাি   িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

529 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ  াস দ  স িা- িদরুজ্জা ান 

 িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

530 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টইব্রাস   স সি  স িা- ম াোঃ 

মিানা স য়া  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

531 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিািুল স সি  স িা-  ৃি আোঃ 

র  ান   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

532 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআিুল কাসি    স িা- নসজর 

আ ািং   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.04 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

533 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ ছালা    স িা- আনু স য়া  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

534 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট যাোন আলী   স িা- নূর 

আ ািং  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.04 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

535 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআস র আলী   স িা-  ািান 

আলী   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.04 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

536 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টমলাক ান  াসক    স িা-  ৃি 

 ুকসলছুর র  ান  িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

537 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টখুরসেদ আল   স িা- ঐ   িািং-

  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

538 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনূর জা ান   স্বা ী- ফজলু  ক  

 িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

539 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট সজিুল  ক   স িা-  ৃি 

সছসিক আ ািং   িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

540 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআিদুল  ক  স িা- আোঃ 

র  ান  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

541 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টে ীদুল্লা  সিকদার  স িা-  ৃি 

কা াল সিকদার  িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.04 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

542 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টকুদরি উল্লা  সিকদার  স িা- 

 ৃি জা াল সিকদার  িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

543 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টরস   উল্লা  সিকদার  স িা- 

 ৃি কা াল সিকদার িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

544 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াসিিুল্লা  সিকদার  স িা-  ৃি 

কা াল সিকদার  িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

545 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াসজ আবু্দল্লা   স িা- রস জ 

উসিন  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.04 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

546 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াসজ আবু্দল্লা  সিদকার  স িা- 

রস জ উসিন  িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

1.04 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

547 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টমজািাসয়র খাসলদ সিকদার  

স িা-  ৃি িা শুল হুদা 

সিকদার  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.98 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

548 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআিদুল কসর  সিকদার  স িা- 

ম াোঃ ম াস্তফা সিকদার  িািং- 

 হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

549 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআবু্দল অদুদ  স িা-  ৃি রস জ 

উসিন সিকদার  িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

550 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াসফজ আিদুল সিকদার  স িা-

 ম াোঃ নিী সিকদার  িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

0.98 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

551 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াোঃ েসফ  স িা- িাসির 

আ  দ  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.85 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

552 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াষ্টার ম াজাসম্মল  ক  স িা- 

নসজর আ  দ  িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

0.80 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

553 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টকাসদর ম াসিন  স িা-  ৃি 

ম াোঃ ম াসিন   িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

0.90 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

554 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজাসকর ম াসিন  স িা- ম াোঃ 

ম াসিন  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.75 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

555 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টমদসলায়ার ম াসিন  স িা-  ৃি 

ম াোঃ ম াসিন   িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা

0.65 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

556 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট সনায়ার মিগ   স িা- ম াোঃ 

ম াসিন  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.78 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

557 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াক্তার আ ািং  স িা- আিুল 

িের  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.99 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

558 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াজাফ্ফর আ ািং  স িা- 

আিুল িের  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.50 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6731 2 রসিি -ঐ-

559 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনুরুল আিছার  স িা- আিুল 

িের  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.67 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

560 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টি র আলী  স িা-  ৃি ছিয়দ 

আ  দ  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.98 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

561 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াোঃ ো াজান স িা- ি র 

আলী  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.90 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

562 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াসিিুল্লা   স িা- ি র আলী  

িািং-  হুরী  াড়া, সিলিংজা

1.90 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

563 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টএরোদ উল্লা   স িা- ি র 

আলী  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.00 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

564 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াজ্জালী ফাউসন্ডেন  

 সরচালক- এসক এ  ফজলুল 

 ক   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.03 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

565 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টে ী  আল   স িা- ম াোঃ 

িাস র  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.05 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

566 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনজরুল ইিলা   স িা- আিদুল 

 সজদ   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.50 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

567 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ রস     স িা- নুরুল 

ইিলা    িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

1.00 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

568 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ িালা  স সি   স িা-  ৃি 

উি ান   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা

0.98 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

569 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াোঃ মফরসদৌি   স িা- আোঃ 

রস   িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

0.85 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

570 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াোঃ সিরাজ  স িা-  ৃি িধা 

স য়া  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

0.78 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

571 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াোঃ ফসরদ আল   স িা- 

অজ্ঞাি  িািং- জানারসঘানা, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

0.80 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

572 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াোঃ িজল কসর   স িা-  ৃি 

আ ম্মদ ম াসিন  িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা, কক্সিাজার

0.90 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

573 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ম াোঃ ফজল কসর   স িা-  ৃি 

আ াম্মদ ম াোঃ  িািং-  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা, কক্সিাজার

1.00 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

574 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআসনায়ার স সি  স িা- িাি 

স য়া  িািং-  হুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

575 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টমফারকান আ  দ স িা-  ৃি 

জাফর আ  দ  িািং-  ুহুরী 

 াড়া, সিলিংজা, কক্সিাজার

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

576 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনুরুল কসির  স িা- আোঃ িারী  

িািং-  ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

577 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াোঃ সিরাজ  স িা- আোঃ 

র  ান  িািং-  ুহুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

1.02 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

578 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআল  উলযা  স িা- অজ্ঞাি  

িািং-  ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

0.85 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

579 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াোঃ আসনছ  স িা- আোঃ কসর  

 িািং-  ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

0.40 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

580 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াোঃ নূর ম াসিন  স িা- 

আ  দ আলী  িািং-  ুহুরী 

 াড়া, সিলিংজা, কক্সিাজার

0.60 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

581 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াোঃ শুকু্কর  স িা-  ৃি  াসনফ  

িািং-  ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

0.64 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

582 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজা াঙ্গীর আল  স িা- সিরাজুল 

 ক  িািং-  ুহুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

0.92 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

583 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট সফজুল আল   স িা-  ৃি 

ঈ ান েরীফ  িািং-  ুহুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

584 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট কিুল আ  দ  স িা-  ৃি 

ম াোঃ আল   িািং-  ুহুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

1.10 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

585 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজাসকর আ ম্মদ  স িা-  ৃি 

আিুল কাসি  িািং-  ুহুরী 

 াড়া, সিলিংজা, কক্সিাজার

0.95 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

586 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিুরুজ আল   স িা-  ৃি 

আিুল কাসি   িািং-  ুহুরী 

 াড়া, সিলিংজা, কক্সিাজার

0.85 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

587 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিসদউল আল   স িা-  ৃি 

আিুল কাসি   িািং-  ুহুরী 

 াড়া, সিলিংজা, কক্সিাজার

0.79 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

588 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনুরুল আফছার স িা- মগালা  

িারী  িািং-  ুহুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

0.80 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

589 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআ  দ কসির  স িা- আোঃ িারী 

 িািং-  ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

0.76 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

590 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিজল আ  দ  স িা-  ৃি 

মকরা ি আলী  িািং-  ুহুরী 

 াড়া, সিলিংজা, কক্সিাজার

1.17 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

591 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজস র আ  দ  স িা- ঈ ান 

েরীফ িািং-  ুহুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

1.20 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

592 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টএয়াকুি  স িা- আোঃ কসর   

িািং-  ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

0.4 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

593 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজহুরুল ইিলা    স িা-  ৃি 

আোঃ রাজ্জাক   িািং-  ুহুরী 

 াড়া, সিলিংজা, কক্সিাজার

0.5 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

594 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টে ীদুল্লা    স িা-  ৃি কা াল 

আ ািং   িািং-  ুহুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

0.2 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

595 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট াসিি উল্লা    স িা-  ৃি 

কা াল আ ািং   িািং-  ুহুরী 

 াড়া, সিলিংজা, কক্সিাজার

0.2 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

596 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টরস   উল্লা   স িা-  ৃি কা াল 

আ ািং  িািং-  ুহুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

0.2 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

597 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টএ ছনা আক্তার  স্বা ী- জয়নাল 

আসিসদন  িািং-  ুহুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

0.2 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

598 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআোঃ রস    স িা-  ৃি আোঃ  াই 

  িািং-  ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

0.2 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

599 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিাস র সিকদার   স িা-  ৃি 

আকিার আ  দ   িািং-  ুহুরী 

 াড়া, সিলিংজা, কক্সিাজার

0.3 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

600 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টখসলল আ  দ সিকদার  স িা- 

 ৃি আকিার আ  দ   িািং- 

 ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

0.3 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

601 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টকসলসজসয়ে নূরানী  ািািা  

দসিণ  হুরী  াড়া, সিলিংজা,  

কক্সিাজার

1.35 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

602 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনাসছর উসিন  স িা- ডা: রসেদ 

আ ম্মদ  িািং-  ুহুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

0.5 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

603 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টকসলসজসয়ে মকসজ সু্কল  িািং- 

 ুহুরী  াড়া, সিলিংজা,  

কক্সিাজার

1.65 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-

604 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট সফজ   স িা-  ৃি এনা ুল 

কসির  িািং-  ুহুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

0.3 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

605 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টদসিণ  ুহুরী নূরানী  ািািা  িািং-

 সিলিংজা, কক্সিাজার

1 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-

606 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট সনর আ ম্মদ সিকদার  স িা- 

 ৃি জহুর আ া: সিকদার  িািং- 

 ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

0.2 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

607 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টদসিণ  ুহুরী  াড়া এসি  খানা 

 ািািা িািং-  ুহুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

1.5 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-

608 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টমলয়াকি সিকদার  স িা-  ৃি 

জহুর আ া: সিকদার  িািং- 

 ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

1.2 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

609 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টদসিণ  ুহুরী  াড়া জাস  

 িসজদ সিলিংজা, কক্সিাজার

1.6 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-

610 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টজাস দ আ া: সছসিক স িা- 

আ ম্মদ সিকদার িািং-  ুহুরী 

 াড়া, সিলিংজা, কক্সিাজার

0.2 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

611 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টই া   ুিসল  জাস   িসজদ 

এসি  খানা ি  ািািা িািং- 

 ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

1.4 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-

612 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআসরফ স িা-  কিুল আ ম্মদ 

িািং-  ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

0.3 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

613 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টদসিণ  ুহুরী  াড়া  ািািা 

সিলিংজা, কক্সিাজার

1.5 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-

614 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিাসরক  স িা-  কিুল আ ম্মদ 

 িািং-  ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

0.2 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-

615 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট ুেখালী জাস   িসজদ  

সিলিংজা, কক্সিাজার

1 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-

616 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট মনজার আ াম্মদ সিকদার  

স িা-  কিুল আ াম্মদ িািং- 

 ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

1.2 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-

617 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টহুোর কাো জাস   িসজদ  

িািং-  ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

1.2 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-

618 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম ািারক স িা-  ৃি  কিুল 

আ াম্মদ িািং-  ুহুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

0.3 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-

619 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টসিরাসজর মঘানা জাস   িসজদ  

িািং-  ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

1.3 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-

620 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টিা শুল আল  স িা-  ৃি 

 কিুল আ াম্মদ িািং-  ুহুরী 

 াড়া, সিলিংজা, কক্সিাজার

0.3 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

621 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টসিসিক  ািািা ি এসি খানা 

িািং-  ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

1.5 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

622 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টসদদারুল আল  স িা-  ৃি 

আিদুল  ক িািং-  ুহুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

0.2 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

623 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টসিসিক জাস   িসজদ িািং- 

 ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

1.35 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-

624 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টআদেম সেিা সনসকিন িািং- 

 ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

1 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-

625 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টমকানার  াড়া জাস   িসজদ 

িািং-  ুহুরী  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

1.5 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-

626 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টছাসদর াড়া জাস   িসজদ ি 

নূরানী  ািািা দসিণ স ঠাছসড় 

৯নিং িয়াডম

1.5 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 2 রসিি -ঐ-

627 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টনুর ম াছাইন স িা- ইি াইল 

আল  িািং-  ুহুরী  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার

1.25 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

628 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজারসলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্টম াোঃ মিলাল (কালু) স িা- 

আিু ছিয়ি  ুেখালী, দসিণ 

জানারসঘানা, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

1.35 সলিংক মরাড সিে কা  মচকস াস্ট 6995 2 রসিি -ঐ-

629 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম া: িসল  উল্লা  স িা -  ৃি 

িুলিান আ  দ িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

630 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জসি  উসিন স িা -  ৃি  াসিি 

আ  দ িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

3.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

631 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল হুদা স িা -  ৃি িুলিান 

আ  দ িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

632 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে রসেদ আ  দ স িা -  ৃি 

 াসিি আ  দ িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

633 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ িা শু স িা -  ৃি 

িুলিান আ  দ িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

634 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম া: আস ন স িা -  ৃি 

িুলিান আ  দ িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

1.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

635 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছছয়দ ম াছন স িা -  ৃি 

আিদুল কসর  িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

636 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দর রস   স িা -  ৃি 

ইি াক িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

12 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

637 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নিাি স য়া স িা - ইি াক িািং-

 চাইন্দা খন্দকার  াড়া, রা ু

3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

638 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছছয়দ নূর স িা - ম াোঃ আদ  

িািং- চাইন্দা খন্দকার  াড়া, রা ু

5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

639 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল খাসলক স িা - আবু্দ 

রস   িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

640 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ জসি  স িা -  ৃি 

ইি াইল িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

3.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

641 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল  ক স িা - ে র আলী 

িািং- চাইন্দা খন্দকার  াড়া, রা ু

3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

642 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল আস ন স িা - ে র 

আলী িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

2.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

643 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ারুনুর রসেদ স িা - গুরা স য়া 

িািং- চাইন্দা খন্দকার  াড়া, রা ু

3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

644 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ই া  উসিন স িা - ম াোঃ 

আবু্দল্লা  িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

645 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  া িুিুর র  ান স িা -  ৃি 

আসজ  উসিন  িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

7 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

646 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িুরি আল  িানু স িা -  ৃি 

আসজ  উসিন িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

647 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  জুর আল  স িা -  ৃি 

আসছউর র  ান িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

648 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ে র আলী স িা -  ৃি আোফ 

আলী িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

649 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম ািারক আলী স িা -  ৃি 

আোফ আলী িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

650 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  সরয়  মিগ  স্বা ী -  ৃি 

আবু্দর র  ান িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

651 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে মগালা  েরীফ স িা -  ৃি গুরা 

স য়া িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

652 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আিুল কালা  স িা - আিু 

সছসিক িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

653 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আিুল কাসি  স িা -  ৃি 

ম াোঃ জসলল িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

654 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুোলা  স িা -  ৃি ম াোঃ 

জাস ল িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

655 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ইউনুছ স িা -  ৃি আস র 

 া জা িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

656 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জস র আলী স িা -  ৃি 

মগালা  নিী িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

657 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল  াসক  স িা - ম াোঃ 

কালু িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.25 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

658 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে কসির আ  দ স িা - র  ি 

আলী িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

659 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আলী জাফর স িা -  ৃি কসির 

আ  দ িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

660 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছসখনা মিগ  স িা -  ৃি 

িা শুল আল  িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.15 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

661 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে কালু স িা -  ৃি ইি াইল িািং-

 চাইন্দা খন্দকার  াড়া, রা ু

1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

662 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িসদ আল  স িা -  ৃি ইয়াকুি 

িািং- চাইন্দা খন্দকার  াড়া, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

663 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নাসজর  ম াসিন স িা -  ৃি 

িসদউজ্জা ান িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

664 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নসজর ম াসিন স িা -  ৃি িসদ 

আল  িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

665 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছিয়দ আ  দ স িা -  ৃি 

ম াোঃ ইি াইল িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

666 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ছিয়দুল  ক   স িা -  ৃি 

আবু্দল  সজদ িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

667 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িা ছু  স িা - এয়াকুি িািং- 

চাইন্দা খন্দকার  াড়া, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

668 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  কিুল ম াসিন স িা - জাসকর 

আ  দ িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

669 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ  াসনফ স িা -  ৃি আিুল 

ম াসিন িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

670 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ইউিুফ স িা - ে র আলী িািং-

 চাইন্দা খন্দকার  াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

671 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে   িাজ আ  দ স িা - ম াোঃ 

ইি াক িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

672 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল গফুর স িা -  ৃি আলী 

আ  দ িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

673 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে রসেদ আ স দ স িা - মগালা  

ম া াম্মদ িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

674 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আসনায়ার ম াসিন স িা -  ৃি 

কসির আ াম্মদ িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

675 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে রসেদ আ স দ স িা - 

ম াখসলছ জা ান িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

676 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল ম ািসলি স িা - 

মগালা  েরীফ িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

677 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ আবু্দল ছিুর (ছিুল) স িা 

-  ৃি ইসলয়াি িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

678 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ আবু্দল্লা  স িা - িলা 

স য়া িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

679 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ফসরদুল আল  স িা - ে র 

আলী িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

680 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে রসফক আ  দ স িা -  ৃি 

ম া াম্মদ  িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

681 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ইি াক স িা -  ৃি 

ম স র আলী িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

682 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল  াসলক স িা -  ৃি 

ইব্রাস    িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

683 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নূরুল  ক স িা - ম াোঃ 

ইি াইল িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

10 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

684 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ম াসিন স িা - ম স র 

আলী িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

685 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে গুরা স য়া ড্রাইভার স িা - 

মগালা  মছাি ান িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

686 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আস না খািুন স িা -  ৃি ম াোঃ 

ইি াইল িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

687 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নূর আ  দ সিকদার স িা - 

 কিুল আ  দ িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.35 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

688 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আিুল িের স িা -  কিুল 

আ  দ িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

689 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িা শুল আল  স িা - ম াসিন 

আ  দ িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

690 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ম াসিন স িা -  কিুল 

আ  দ িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

691 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল িালা  স িা - মগালা  

মছাি ান িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

692 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল কসির স িা - ম াোঃ কালু  

িািং- চাইন্দা খন্দকার  াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

693 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  া িুি আল  স িা -  ৃি 

আসজজুর র  ান িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

694 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ইি াক স িা -  ৃি 

ইি াইল িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

695 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  সনরুজ্জা ান স িা -  কছুদ 

িািং- চাইন্দা খন্দকার  াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

696 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ আল  স িা - ইউছু  

িািং- চাইন্দা খন্দকার  াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

697 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ  াছন স িা -  ৃি আবু্দ 

রসেদ িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

698 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ নাসছর স িা - ম াোঃ 

িাইফুল িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.15 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

Page 58



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

699 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছালা ি উল্লা  স িা -  ৃি 

র জান আ  দ িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

700 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আিুল কালা  স িা - আিু 

সছসিক িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

701 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আলিাজ  স িা -  ৃি ইি াক 

 িািং- চাইন্দা খন্দকার  াড়া, 

রা ু

0.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

702 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে রসেদ আ  দ স িা -  ৃি 

ফজল আ  দ িিোঃ িািং- 

চাইন্দা খন্দকার  াড়া, রা ু

2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

703 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াস্তফা স িা -  ৃি ম ািারক 

আলী িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

704 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছিয়দা খািুন স িা - আবু্দর 

র  ান িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

705 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ইি াইল স িা -  ৃি 

আস র  া জা িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

706 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল  ক স িা -  ৃি কালু 

িািং- চাইন্দা খন্দকার  াড়া, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

707 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নূরুল ইিলা  স িা -  ৃি 

ছছয়দ আ  দ িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

708 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নূরুল হুদা স িা -  ৃি কসির 

আ  দ িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

709 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আিুল ম াসিন স িা -  ৃি 

আিুল কালা  িািং- চাইন্দা 

মঘানার  াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

710 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আিু ো া স িা -  ৃি মগালা  

িািং- চাইন্দা মঘানার  াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

711 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াজাস র আ  দ স িা -  ৃি 

আোফ আলী িািং- চাইন্দা 

মঘানার  াড়া, রা ু

3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

712 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নূরুল আল  স িা -  ৃি িজল 

আ  দ  িািং- চাইন্দা মঘানার 

 াড়া, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

713 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িসদউল আল  স িা -  ৃি 

িজল আ  দ িািং- চাইন্দা 

মঘানার  াড়া, রা ু

2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

714 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নূরুল আিছার স িা -  ৃি 

কুইলযা স য়া িািং- চাইন্দা 

মঘানার  াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

715 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জয়নাল স িা -  ৃি কুইলযা 

স য়া িািং- চাইন্দা মঘানার  াড়া, 

রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

716 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ফসরদ আল  স িা - আবু্দল 

 াসল  িািং- চাইন্দা মঘানার 

 াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

717 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল  াসক  স িা -   ব্বি 

আলী িািং- চাইন্দা মঘানার 

 াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

718 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে রসেদ আ স দ স িা -  ৃি 

ম া াম্মদ ম াসিন িািং- চাইন্দা 

মঘানার  াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

719 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িুলিান আ স দ স িা -  ৃি 

ম া াম্মদ ম াসিন িািং- চাইন্দা 

মঘানার  াড়া, রা ু

0.15 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

720 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে মিলাল আ  দ স িা -  ৃি 

মখারসেদ িািং- চাইন্দা মঘানার 

 াড়া, রা ু

0.3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

721 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নূর আ  দ ড্রাইভার স িা - 

িলা স য়া িািং- চাইন্দা মঘানার 

 াড়া, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

722 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ইসলয়াছ ছিদয স িা -  ৃি 

িুলিান আ  দ িািং- চাইন্দা 

মঘানার  াড়া, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

723 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছিয়দ আল  স িা - কাসে  

আলী িািং- চাইন্দা মঘানার 

 াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

724 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নূরুল আস ন স িা -  ৃি 

কুইলযা স য়া িািং- চাইন্দা 

মঘানার  াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

725 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  াসিি উল্লা  স িা - আিুল 

কাসে  িািং- চাইন্দা মঘানার 

 াড়া, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

726 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দর শুকু্কর স িা - লাল স য়া 

িািং- চাইন্দা মঘানার  াড়া, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

727 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িুলিান আ  দ স িা - নূর 

আ  দ িািং- চাইন্দা মঘানার 

 াড়া, রা ু

2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

728 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল ম ািাসলি স িা -  ৃি 

ছিয়দ আলী িািং- চাইন্দা 

মঘানার  াড়া, রা ু

2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

729 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে কসির আ  দ স িা -  ৃি ম াোঃ 

জা ান িািং- চাইন্দা মঘানার 

 াড়া, রা ু

1.9 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

730 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে খসললুর র  ান স িা - িমু্বল 

ম াসিন িািং- চাইন্দা মঘানার 

 াড়া, রা ু

1.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

731 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আিুল ম াসিন স িা - ফসরদুল 

আল  িািং- চাইন্দা মঘানার 

 াড়া, রা ু

1.25 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

732 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছাসয়রা খািুন স িা - আিু 

িাস র িািং- চাইন্দা মঘানার 

 াড়া, রা ু

1.25 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

733 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল ইিলা  স িা - মগালা  

কাসদর িািং- চাইন্দা মঘানার 

 াড়া, রা ু

1.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

734 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িসের আ  দ স িা -  ৃি িাাঁ চা 

স য়া িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

1.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

735 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ি র আলী স িা -  ৃি কসল  

উল্লা  িািং- চাইন্দা খন্দকার 

 াড়া, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

736 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ম াক্তার আ  দ (িা: ম ম্বার) 

স িা -  ৃি আফজাল িািং- 

চাইন্দা কাই যার মঘানা, রা ু

5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

737 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে রসেদ আ  দ স িা - 

ম াজা ার ফসকর িািং- চাইন্দা 

খন্দকার  াড়া, রা ু

3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

738 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আসজজুল  ক স িা - মগালা  

কিীর িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

739 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে কালু  স িা - আবু্দল কাসদর  

িািং- চাইন্দা কাই যার মঘানা, 

রা ু

3.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

740 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ম াোঃ ইসলয়াছ ড্রাইভার স িা - 

 ৃি িা শু িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

1.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

741 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছিয়দ আ  দ স িা -  ৃি 

আোফ  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

1.25 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

742 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল কাসদর স িা - আবু্দল 

কসর  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 
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ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

743 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িুরি আল  স িা -  ৃি ফসকর 

ম া াম্মদ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

744 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল  ািুদ স িা -  ৃি নসজর 

িািং- চাইন্দা কাই যার মঘানা, 

রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

745 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িদুদ স িা -  ৃি নসজর িািং- 

চাইন্দা কাই যার মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

746 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল িালা  স িা -  ৃি 

িি ান িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

0.3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

747 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  সনর স িা -  ৃি ম াোঃ রি িািং-

 চাইন্দা কাই যার মঘানা, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

748 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ইউিুফ আলী স িা -  ৃি  ীর 

আ াম্মদ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

749 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল  াস দ স িা -  ৃি 

িুলিান আ  দ িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

750 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াস্তাক স য়া স িা -  ৃি 

িুলিান আ  দ  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

751 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে গুরা স য়া স িা -  ৃি নুর 

আ  দ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

752 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দর রসেদ স িা -  ৃি 

িুলিান আ  দ িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

753 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আসনায়ারা স িা - ম াক্তার িািং-

 চাইন্দা কাই যার মঘানা, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

754 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আিুল কালা  স িা -  ৃি 

িুলিান আ  দ িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

755 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল হুদা স িা -  ৃি  াসিিুর 

র  ান িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

756 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে সিসিক আ  দ স িা -  ৃি 

 াসিিুর র  ান িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

757 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আিুল কালা  স িা -  ৃি 

গফুর িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

0.25 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

758 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে মিকান্দার স িা -  ৃি  ারুন 

িািং- চাইন্দা কাই যার মঘানা, 

রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

759 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ারুন স িা -  ৃি  াি ি িািং-

 চাইন্দা কাই যার মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

760 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ম াসিন স িা -  ৃি 

ইি াইল  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

761 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ েসফ স িা -  ৃি 

ইি াইল  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

762 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ জাফর আ  দ  স িা - 

 ৃি ইি াইল িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

763 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িা ছু স িা -  ৃি নূর 

ম া াম্মদ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

764 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে মিানা স য়া স িা -  ৃি 

িদরুজ্জা ান িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

765 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছুরি আল  স িা - আজগর 

িািং- চাইন্দা কাই যার মঘানা, 

রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

766 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ইব্রা ী  স িা -  ৃি 

িদরুজ্জা ান িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

767 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নূরুল কসির স িা -  ৃি 

খাসি  আলী  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

768 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নূর আ  দ স িা -  ৃি আলী 

 দন িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

769 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম া াম্মদ নজু  স িা -  ৃি 

আলী  দন িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

770 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আিুল কালা   স িা -  ৃি নূর 

আ  দ   িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

771 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নূরুেফা স িা -  ৃি নুর 

আ  দ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

772 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে সিসিক স িা -  ৃি নূর আ  দ 

িািং- চাইন্দা কাই যার মঘানা, 

রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

773 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে েসফউল্লা  স িা -  ৃি আ ীর 

আলী িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

1.25 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

774 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ইউিুফ আলী স িা -  ৃি 

 া ফুজুর র  ান িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

775 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িা ছু স িা - আ: ছালা  িািং- 

চাইন্দা কাই যার মঘানা, রা ু

1.38 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

776 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ম াসিন জঙ্গী স িা -  ৃি 

 া ফুজুর র  ান িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

777 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল কাইয়ু  স িা -  ৃি নূর 

আ  দ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

778 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ নিী স িা -  ৃি আবু্দল 

 াস দ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

1.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

779 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আিু ো া স িা - ম া াম্মদ 

িুলিান িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

1.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

780 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ কসর  স িা -  ৃি ছিয়দ 

আ  দ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

1.25 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

781 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জব্বার স িা -  ৃি ছিয়দ 

আ  দ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

782 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল জসলল স িা -  ৃি 

ছিয়দ আ  দ িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

1.25 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

783 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল জব্বার স িা -  ৃি আিু 

ো া িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

1.02 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

784 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল ইিলা  স িা - আবু্দল 

 াসি  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

0.98 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

785 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল  ক স িা - ম া: িজল 

আ  দ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

0.86 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

786 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছাসিয়া খািুন স িা - ম াোঃ 

ম াসিন জঙ্গী িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.75 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 
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গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

787 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল  ািুদ স িা -  ীর 

আ স দ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

1.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

788 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ইনিাজ উসিন স িা -  ৃি 

অসছউর র  ান িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

789 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল  ক স িা -  ৃি আবু্দল 

আসজজ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

1.3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

790 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে মছনুয়ারা স্বা ী -  ৃি আবু্দল 

আসজজ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

791 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল কাসদর স িা -  ৃি 

জালাল আ  দ িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

792 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িসের স িা -  ৃি িাচা স য়া 

িািং- চাইন্দা কাই যার মঘানা, 

রা ু

1.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

793 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ইউনুছ স িা -  ৃি মিাসল ান 

িািং- চাইন্দা কাই যার মঘানা, 

রা ু

1.35 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

794 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ইউিুফ স িা -  ৃি মিাসল ান 

িািং- চাইন্দা কাই যার মঘানা, 

রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

795 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল্লা  স িা -  ৃি 

মিাসল ান িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

796 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আ ান উল্লা  স িা -  ৃি 

মিাসল ান িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.25 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

797 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে দুদু স য়া  স িা - ৃি মিাসল ান 

িািং- চাইন্দা কাই যার মঘানা, 

রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

798 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে কসির আ  দ স িা -  ৃি 

িাসজল  ুলু্লক িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

1.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

799 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ইিলা  স িা -  ৃি 

িাসজল  ুলু্লক িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.98 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

800 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে কুইলযা স য়া স িা -  ৃি 

িাসজল  ুলু্লক িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

801 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে েসফকুল আল  স িা -  ৃি 

কসির আ  দ িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু

0.85 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

802 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল ইিলা  স িা -  ৃি 

জাস ল িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

0.75 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

803 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  াছন আলী স িা - আলী 

আ াম্মদ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

804 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে রসেদ আ ািং স িা -  ৃি  ািোঃ 

িাফাজ্জল আ ািং িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

805 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ইব্রা ী  স িা -  ৃি 

ম ানিী িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

806 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িুলিান আ ািং স িা -  ৃি 

আলী  দন িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

807 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল ইিলা  স িা -  ৃি িসদ 

আল  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু

1.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

808 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জাফর আল  স িা -  ৃি 

কাসি  আলী িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )
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ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

809 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে রসেদ আ ািং স িা -  ৃি আোঃ 

 াস দ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

3.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

810 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ েসফ স িা -  ৃি 

ইি াইল িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

811 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ি শু স িা -  ৃি নুর আ ািং 

িািং- চাইন্দা কাই যার মঘানা, 

রা ুৎ কক্সিাজার

1.3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

812 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে সিরাজুল  ক স িা -  ৃি 

িসদউজ্জা ান িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

813 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ইব্রা ী  খসলল স িা -  ৃি 

িদরুজ্জা ান িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

814 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ  াসি  স িা -  ৃি আস র 

ম াসিন িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

815 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে কসল  স িা -  ৃি নুর 

ম া াম্মদ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

816 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  নিুর আল  স িা -  ৃি 

িা শুল আল  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.35 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

817 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে মিলাল ম াসিন স িা -  ৃি 

িা শুল আল  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

818 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াজাফ্ফর স িা -  ৃি 

ম া াম্মদ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

819 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে রাসেদ স িা -  ৃি ম া াম্মদ 

িািং- চাইন্দা কাই যার মঘানা, 

রা ু কক্সিাজার

1.3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

820 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছিয়দ কসর  স িা -  ৃি 

ম া াম্মদ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

821 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছছয়দ আল  স িা -  ৃি 

ম া াম্মদ িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

822 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ইছ াক স িা -  ৃি মিাসল ান 

িািং- চাইন্দা কাই যার মঘানা, 

রা ু কক্সিাজার

1.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

823 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আস র ম াসিন স িা -  ৃি 

নসজর আ ািং িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

824 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আোঃ আসজজ স িা-  ৃি আিু 

িাস র িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

2.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

825 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল  ক স িা -  ৃি  সনর 

িািং- চাইন্দা কাই যার মঘানা, 

রা ু কক্সিাজার

2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

826 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ো  আল  স িা - নাসছর 

উসিন িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

827 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আোঃ  ািুদ স িা -  ীর আ ািং 

িািং- চাইন্দা কাই যার মঘানা, 

রা ু কক্সিাজার

0.12 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

828 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ো  জা ান স িা -  ৃি আোঃ 

রসফক িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

829 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জাকাসরয়া স িা -  ৃি িুলিান 

আ ািং িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

2.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

830 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আসনায়ার  স িা -  ৃি 

এ িাজ আ ািং  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

831 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  া িুি আল   স িা -  ৃি 

উলা স য়া  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

832 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ম াসিন  স িা -  ৃি আোঃ 

 সজদ  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

833 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছছয়দুল  ক  স িা - মগালা  

কসির  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.11 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

834 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল্লা    স িা -  ৃি নুরুল 

কসির  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু  কক্সিাজার

0.12 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

835 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জসি  উসিন   স িা -  ৃি 

আিুল কাসে    িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু  কক্সিাজার

1.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

836 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে এরোদ উল্লা    স িা -  ৃি 

নসজর ম াসিন   িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু  কক্সিাজার

1.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

837 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দর শুকু্কর  স িা - আ ািং 

ম াসিন   িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.15 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

838 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নূর ম া াম্মদ  স িা - আ ািং 

ম াসিন    িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু  কক্সিাজার

2.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

839 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল ম াসিন  স িা - 

আবু্দল গসণ   িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু  কক্সিাজার

1.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

840 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে অসছউর র  ান  স িা -  ৃি 

আ ীর  া জা   িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

841 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আসজজুর র  ান  স িা -  ীর 

আ ািং  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

2.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

842 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে মদসলায়ারা মিগ   স্বা ী -  ীর 

আ ািং  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

843 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল  াস দ  স িা -  ৃি 

ফজল কসর   িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.24 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

844 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দর শুকু্কর  স িা -  ৃি 

আবু্দল  সজদ  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

845 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ নাসজ  উসিন স িা -  ৃি 

এজা ার স য়া  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

846 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আোঃ  াসলক  স িা -  ৃি কালু 

স য়া  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

847 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ আবু্দল  স িা -  ৃি 

 কশুল  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.22 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

848 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জসি  উসিন  স িা -  ৃি 

আিুল কাসে   িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.22 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

849 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জাসিদ  স িা - ম াোঃ কসর   

িািং- চাইন্দা কাই যার মঘানা, 

রা ু কক্সিাজার

1.3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

850 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দ ছাত্তার  স িা -  ৃি অসল 

আসল আকির  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

851 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দি ছালা   স িা -  ৃি 

আসল আকির  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

2.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

852 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল গফুর  স িা -  ৃি 

আেরাফ উজ্জা ান  িািং- 

চাইন্দা কাই যার মঘানা, রা ু 

কক্সিাজার

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

853 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ফজল আ া দ  স িা -  ৃি 

ম াজা ার আ ািং  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

854 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ম াসিন  স িা -  ৃি 

 াসি   িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

2.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

855 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আল   স িা -  ৃি ম াোঃ 

িুলিান  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

856 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছুরি আল   স িা -  ৃি 

মগালা  নিী  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

857 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জস রুল আল   স িা -  ৃি 

মগালা  নিী  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

2.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

858 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নূর আ া দ স িা -  ৃি 

নুরজ্জা ান  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু  কক্সিাজার

0.15 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

859 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ইউিুফ স িা - েসফকুর 

র  ান  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু  কক্সিাজার

1.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

860 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ম াসিন  স িা -  ৃি 

 া ফুজুর র  ান  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু  কক্সিাজার

0.12 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

861 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ মেদা আক্তার  স্বা ী - 

ম াোঃ ইিলা    িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু  কক্সিাজার

1.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

862 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িিায়দুল  ক   স িা -  ৃি 

অসজির র  ান   িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু  কক্সিাজার

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

863 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জাসকর  স িা - নুরুল ইিলা   

িািং- চাইন্দা কাই যার মঘানা, 

রা ু  কক্সিাজার

1.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

864 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আস নুল্লা   স িা - ছছয়দ 

আ া দ   িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু  কক্সিাজার

0.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

865 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছালা ি উল্লা   স িা - ছছয়দ 

আ া দ   িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু  কক্সিাজার

2.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

866 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে রসেদ আল   স িা - িজন 

আ  দ   িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু  কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

867 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ইউিুফ আ ািং  স িা -  ৃি 

মিাসল ান   িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু  কক্সিাজার

1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

868 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ম াসিন  স িা -  াসফজ 

আ  দ  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

869 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে েসফউল্লা  স িা -  ৃি আস র 

ম াসিন  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু  কক্সিাজার

0.15 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

870 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছছয়দ আ া দ  স িা -  ৃি 

এ  র  ান  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.15 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

871 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ আবু্দল কসর   স িা - 

 ৃি নাসজর আ  দ  িািং- 

চাইন্দা কাই যার মঘানা, রা ু 

কক্সিাজার

0.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

872 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ  াসিি উল্লা  স িা - রসেদ 

আ া দ  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

873 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নাঈ   স িা -  ৃি রুহুল 

আস ন  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু  কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

874 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ইউনুি ভ‚মট্টা স িা -  ৃি আিু 

িক্কর সছসিক  িািং- চাইন্দা 

কাই যার মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 
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সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

875 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জসি   স িা -  ৃি ম াোঃ 

 াসিিুর র  ান  িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু  কক্সিাজার

0.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

876 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আসনায়ার  স িা - ইসলয়াি 

ছিদয  িািং- চাইন্দা কাই যার 

মঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.25 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

877 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছিয়দ আল   স িা -  ৃি 

কাসে  আলী   িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু   কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

878 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল আস ন  স িা - খুইলযা 

স য়া  িািং- চাইন্দা মঘানার াড়া, 

রা ু  কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

879 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  াসিিুল্লা   স িা - আিুল 

কাসে   িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু  কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

880 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে সগয়াি উসিন  স িা -  ৃি নূর 

আ  দ   িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু  কক্সিাজার

0.13 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

881 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আোঃ রস    (ম ম্বার)  স িা - 

 ৃি ইি াক  িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু  কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

882 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ো  জা ান স িা - আস র 

আ  দ  িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু  কক্সিাজার

0.7 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

883 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে রসেদ আ ািং স িা -  ৃি  াসি 

আ ািং িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু  কক্সিাজার

0.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

884 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে র  ি উল্লা  স িা - আিুল 

ম াসিন িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

885 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল হুদা স িা -  ৃি কসির 

আ  দ িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

886 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছছয়দা মিগ  স্বা ী - ছছয়দ 

আল  িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

887 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে রসেদ আ ািং স িা -  ৃি 

ম াকলুজ্জা ান িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

888 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে সিসিক আ াম্মদ স িা -  ৃি 

নূর আ  দ িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

889 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আনিার আলী স িা -  ৃি 

খসলল িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

890 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে রাসিয়া খািুন স্বা ী -  ৃি ম াোঃ 

 াসি  িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

891 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে খুরসেদা স্বা ী - রস   িািং- 

চাইন্দা মঘানার াড়া, রা ু  

কক্সিাজার

1.35 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

892 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জা াঙ্গীর স িা -  ৃি  াসি  

িািং- চাইন্দা মঘানার াড়া, রা ু 

কক্সিাজার

1.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

893 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ইি াঈল স িা -  ৃি 

আলিাজ িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

894 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নাসজর আ ািং স িা -  ৃি 

কাসি  আলী িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

895 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ফসরদ  ৃি স িা - আিুল 

ম াসিন িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

896 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িসদউজ্জা ান স িা -  ৃি ম াোঃ 

ম াসিন িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

2.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

897 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জহুরা স্বা ী - আিুল কাসে  

িািং- চাইন্দা মঘানার াড়া, রা ু 

কক্সিাজার

0.3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

898 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল ইিলা  স িা -  ৃি 

 াস দ িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

899 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে মদসলায়ার ম াসিন স িা -  ৃি 

আোঃ  াসি  িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

900 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আসনয়ারা স্বা ী -  ৃি ইউিুফ 

িািং- চাইন্দা মঘানার াড়া, রা ু 

কক্সিাজার

2.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

901 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  াসল া খািুন স্বা ী -  ৃি 

মগালা  েসরফ িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

902 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নাজ া খািুন স্বা ী - আবু্দল 

আল  া ুন িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.7 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

903 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছিয়দা খািুন স িা -  ৃি ম াোঃ 

কালু িািং- চাইন্দা মঘানার াড়া, 

রা ু কক্সিাজার

2.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

904 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আোঃ ছালা  স িা -  ৃি আোঃ 

ম ানাফ িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.3 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

905 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ািান আলী স িা -  ৃি ো শু 

আল  িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

906 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জা ান আলী স িা -  ৃি 

আেরাফউজ্জা ান িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

907 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল ইিলা  স িা -  ৃি 

মগালা  কাসদর িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 
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ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

908 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  সনর আ া দ স িা - ম াোঃ 

কাসছ  িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

2.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

909 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  সনর আ া দ স িা - ম াোঃ 

কাসছ  িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

910 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আসল ম াসিন স িা -  ৃি ম াোঃ 

সছসিক িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

2.15 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

911 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  াসিি উল্লা  স িা - কাসে  

আলী িািং- চাইন্দা মঘানার াড়া, 

রা ু কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

912 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল হুদা স িা -  ৃি িুলিান 

আ  দ িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.58 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

913 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল  ক স িা - কাসে  

আলী িািং- চাইন্দা মঘানার াড়া, 

রা ু কক্সিাজার

1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

914 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নসজর আ  দ স িা - ম াসিন 

আ ািং িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.15 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

915 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ আল  স িা - 

ম াসছনুজ্জা ান িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

916 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আিুিক্কর সিসিক স িা -  ৃি 

ছছয়দ ম াসিন িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

2.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

917 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ম াোঃ ইি াক স িা -  ৃি 

িুলিান আ ািং িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

918 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছসকনা স্বা ী -  ৃি ম াোঃ ছালা  

িািং- চাইন্দা মঘানার াড়া, রা ু 

কক্সিাজার

2.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

919 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দর র  ান স িা - নুরুল 

আিছার িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.12 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

920 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুর না ার স্বা ী - ম াোঃ আল  

িািং- চাইন্দা মঘানার াড়া, রা ু 

কক্সিাজার

0.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

921 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িসদ আল  স িা - নাসজর 

ম াসিন িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.28 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

922 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ছালা ি উল্লা  স িা - 

রসেদ আ ািং িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

923 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জা াঙ্গীর স িা -  ৃি ম াোঃ 

ম াসিন িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

924 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে রসফক স িা - এজা ার স য়া 

িািং- চাইন্দা মঘানার াড়া, রা ু 

কক্সিাজার

0.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

925 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে খাসলক স িা -  ৃি জয়নাল 

আসিদীন িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

2.05 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

926 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আোঃ  ঈন স িা -  ৃি আিু 

িাস র িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

927 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আোঃ রস   স িা -  ৃি ফজল 

কসর  িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.85 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

928 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আলী ম াসিন স িা -  ৃি 

ম োন আলী িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

929 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ািান আলী স িা - ম াজা ার 

িািং- চাইন্দা মঘানার াড়া, রা ু 

কক্সিাজার

1.65 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

930 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জা াঙ্গীর স িা - আোঃ রসেদ 

িািং- চাইন্দা মঘানার াড়া, রা ু 

কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

931 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আলী আক্কাছ স িা -  ৃি ম াোঃ 

ম াসিন িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

932 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে লক্কা ো শু স িা -  ৃি িজল 

আ ািং   িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

933 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নূর আ  দ স িা - ম াোঃ 

ম াসিন িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.4 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

934 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে র  ি উল্লা  (িা মাইয়া) স িা -

 অজ্ঞাি িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.5 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

935 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে লায়লা মিগ  স্বা ী -  ৃি 

ছছয়দ ম াসিন িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

1.45 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

936 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ািান আলী স িা -  ৃি আলী 

আ  দ িািং- চাইন্দা 

মঘানার াড়া, রা ু কক্সিাজার

0.12 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

937 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে কা রুল আল  স িা -  ৃি 

 ািলানা িসফ িািং- চাইন্দা 

 াসিরসঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.38 চাইন্দা সিে 1361 2 রসিি -ঐ-

938 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  াসজরা স্বা ী -  ৃি রসেদ 

আ  দ িািং- চাইন্দা 

 াসিরসঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.6 চাইন্দা সিে 1361 2 রসিি -ঐ-

939 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জাস দা মিগ  স্বা ী - নূর 

ম া াম্মদ িািং- চাইন্দা 

 াসিরসঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.8 চাইন্দা সিে 1361 2 রসিি -ঐ-

940 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আসজজ স য়া স িা - সিরাজুল 

 ক িািং- চাইন্দা  াসিরসঘানা, 

রা ু  কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 1361 2 রসিি -ঐ-
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কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

941 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ো শুল আল  স িা - মগালা  

কাসদর িািং- চাইন্দা 

 াসিরসঘানা, রা ু কক্সিাজার

2.2 চাইন্দা সিে 1361 2 রসিি -ঐ-

942 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে মগালিান মিগ  স্বা ী - নুরুল 

ইিলা  িািং- চাইন্দা 

 াসিরসঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 1361 2 রসিি -ঐ-

943 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম া াম্মদ ইউিুফ স িা - ম াোঃ 

ইি াইল িািং- চাইন্দা 

 াসিরসঘানা, রা ু কক্সিাজার

2.14 চাইন্দা সিে 1361 2 রসিি -ঐ-

944 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে রস  া মিগ  স্বা ী -  ৃি সদল 

ম া াম্মদ িািং- চাইন্দা 

 াসিরসঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.12 চাইন্দা সিে 1361 2 রসিি -ঐ-

945 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল আল  স িা - ে র আলী 

িািং- চাইন্দা  াসিরসঘানা, রা ু 

কক্সিাজার

1.14 চাইন্দা সিে 1361 2 রসিি -ঐ-

946 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ে র আলী স িা -  ৃি ম স র 

আলী িািং- চাইন্দা 

 াসিরসঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 1361 2 রসিি -ঐ-

947 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জসি  স িা -  ৃি 

আেরাফউজ্জা ান িািং- চাইন্দা 

 াসিরসঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.8 চাইন্দা সিে 1361 2 রসিি -ঐ-

948 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে মিাসনায়ারা মিগ  স্বা ী - আোঃ 

গফুর িািং- চাইন্দা 

 াসিরসঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.5 চাইন্দা সিে 1361 2 রসিি -ঐ-

949 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল আিছার স িা -  ৃি 

খুইলযা স য়া িািং- চাইন্দা 

কাসলসঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

950 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আলী আক্কাি স িা -  ৃি 

ম া াম্মদ ম াসিন িািং- চাইন্দা 

কাসলসঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.15 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

951 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আিুল  াসি  ম ৌোঃ (িা মাইয়া) 

স িা - অজ্ঞাি িািং- চাইন্দা 

কাসলসঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

952 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নূর আ ম্মদ স িা -  ৃি ম াোঃ 

ম াসিন িািং- চাইন্দা 

কাসলসঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.25 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

953 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আসনায়ার স িা - ইসলয়াি 

ছিদয িািং- চাইন্দা কাসলসঘানা, 

রা ু কক্সিাজার

0.28 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

954 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে গুরা স য়া স িা - ইসলয়াি 

ছিদয িািং- চাইন্দা কাসলসঘানা, 

রা ু কক্সিাজার

0.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

955 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ছিয়দ কসর  স িা - ো শুল 

আল  িািং- চাইন্দা কাসলসঘানা, 

রা ু কক্সিাজার

2.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

956 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে মিদার স য়া স িা -  ৃি আোঃ 

 াসল  িািং- চাইন্দা কাসলসঘানা, 

রা ু কক্সিাজার

1.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

957 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে সদদার স য়া স িা -  ৃি আোঃ 

 াসল  িািং- চাইন্দা কাসলসঘানা, 

রা ু কক্সিাজার

0.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

958 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ফসরদ স য়া স িা -  ৃি আোঃ 

 াসল  িািং- চাইন্দা কাসলসঘানা, 

রা ু কক্সিাজার

1.7 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

959 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  সনর আ ািং স িা - নুরুল হুদা 

িািং- চাইন্দা কাসলসঘানা, রা ু 

কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

960 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িসদ আল  স িা -  ৃি িজল 

আ ািং িািং- চাইন্দা কাসলসঘানা, 

রা ু কক্সিাজার

1.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

961 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল ইিলা  স িা -  ৃি আোঃ 

ম ানাফ িািং- চাইন্দা 

কাসলসঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

962 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দি িালা  স িা -  ৃি আোঃ 

ম ানাফ িািং- চাইন্দা 

কাসলসঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

963 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ইউিুফ স িা -  ৃি ম াোঃ 

জা াল িািং- চাইন্দা 

কাসলসঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.9 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

964 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আিুল কা াল স িা -  ৃি ম াোঃ 

ম াছন িািং- চাইন্দা কাসলসঘানা, 

রা ু কক্সিাজার

1.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

965 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জসি  স িা -  ৃি কসির আ ািং 

িািং- চাইন্দা কাসলসঘানা, রা ু 

কক্সিাজার

1.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

966 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ািান আলী স িা -  ৃি িা ছু 

িািং- চাইন্দা কাসলসঘানা, রা ু 

কক্সিাজার

0.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

967 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আবু্দল  ঈন স িা -  ৃি আিু 

িাস র িািং- চাইন্দা 

কাসলসঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.6 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

968 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আসল ম াসিন স িা -  ৃি 

ম োন আলী িািং- চাইন্দা 

কাসলসঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

969 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ইিলা  স িা -  ৃি িা ছু 

আল  িািং- চাইন্দা কাসলসঘানা, 

রা ু কক্সিাজার

0.12 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

970 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল কসির স িা -  ৃি 

মকরা ি আলী িািং- চাইন্দা 

কাসলসঘানা, রা ু কক্সিাজার

1.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

971 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িা িুল আল  স িা -  ৃি 

ম াোঃ  ারুন িািং- চাইন্দা 

কাসলসঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

972 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে আিু িা া স িা -  ৃি মগালা  

কাসদর িািং- চাইন্দা 

কাসলসঘানা, রা ু কক্সিাজার

2.2 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

973 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে মদসলায়ার ম াসিন স িা - 

  িাজ িািং- চাইন্দা 

কাসলসঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-
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 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

974 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে নুরুল  ক স িা - আবু্দি িিুর  

িািং- চাইন্দা কাসলসঘানা, রা ু 

কক্সিাজার

0.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

975 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  াসিিুল্লা   স িা - আবু্দল 

ম ািাসলি িািং- চাইন্দা 

কাসলসঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.12 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

976 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে কাইয়ু  স িা -  ৃি ইসিি িািং- 

চাইন্দা কাসলসঘানা, রা ু 

কক্সিাজার

1.8 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

977 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে িা শু স িা - ম াছন আ াম্মদ 

িািং- চাইন্দা কাসলসঘানা, রা ু 

কক্সিাজার

0.12 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

978 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জসি  স িা - ম াসিন 

আ াম্মদ িািং- চাইন্দা 

কাসলসঘানা, রা ু কক্সিাজার

2.1 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

979 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ািান আ াম্মদ স িা - রসেদ 

আ াম্মদ িািং- চাইন্দা 

কাসলসঘানা, রা ু কক্সিাজার

0.14 চাইন্দা সিে 2 রসিি -ঐ-

980 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ কসল  উল্লা  স িা - ম াোঃ 

নুরুল ইিলা  িািং- 

মচৌফলদন্ডী, দসিণ  াড়া, 

কক্সিাজার

2.1 চাইন্দা সিে 1361 2 রসিি -ঐ-

981 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ম াোঃ ছিয়দ ম াসিন স িা - 

 ৃি আিদুল কসর  িািং-  াসির 

মঘানা াড়া, চাইন্দা রা ু, 

কক্সিাজার

0.8 চাইন্দা সিে 1361 2 রসিি -ঐ-

982 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ ম লাল  ুসি  স িা - 

আিদুল কাসি  িািং- চাইন্দা, 

কাই যার মঘানা, রা ু, কক্সিাজার

1.5 চাইন্দা সিে 86 2 রসিি -ঐ-

983 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ম াোঃ  সফজ  স িা - রসেদ 

আ াম্মদ িািং- চাইন্দা চর াড়া, 

রা ু, কক্সিাজার

0.5 চাইন্দা সিে 86 2 রসিি -ঐ-

984 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ম াোঃ সিরাজুল  ক   স িা - 

মগালা  কসির িািং- চাইন্দা, 

কাই যারসঘানা, রা ু, কক্সিাজার

0.8 চাইন্দা সিে 86 2 রসিি -ঐ-
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 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

985 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ম াোঃ আসনায়ার ম াসিন  স িা 

- ইসলয়াছ মিাদয  িািং- চাইন্দা, 

লার াড়া, রা ু, কক্সিাজার

0.5 চাইন্দা সিে 1390 2 রসিি -ঐ-

986 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ম াোঃ আলী ম াসিন  স িা - 

 ৃি  যাোন আলী   িািং- 

চাইন্দা, মঘানার  াড়া, রা ু, 

কক্সিাজার

1.1 চাইন্দা সিে 1390 2 রসিি -ঐ-

987 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ম াোঃ স জান  স িা -  ৃি 

ইসলয়াছ ম াসিন   িািং -  হুরী 

 াড়া, সিলিংজা, কক্সিাজার

0.4 চাইন্দা সিে 86 2 রসিি -ঐ-

988 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ম াোঃ সিরাজুল  ক  স িা - 

 ৃি রসেদ আ াম্মদ িািং- 

চাইন্দা, কাই যার মঘানা, রা ু, 

কক্সিাজার

1.8 চাইন্দা সিে 2561 2 রসিি -ঐ-

989 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ম াোঃ ছিয়দ আল   স িা - 

 ৃি  া িুিুল আল   িািং- 

চাইন্দা  াসির মকানা, রা ু, 

কক্সিাজার

0.4 চাইন্দা সিে 1361 2 রসিি -ঐ-

990 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ম াোঃ ো া আল  স িা -  ৃি 

অসল স য়া িািং- চাইন্দা, 

সিসন ার মঘানা, রা ু, কক্সিাজার

1.1 চাইন্দা সিে 86 2 রসিি -ঐ-

991 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে জয়নাল আসিসদন  স িা -  ৃি 

আিদুল জসলল িািং- 

ম াক্তারকুল সিলিংজা, িদর, 

কক্সিাজার

0.5 চাইন্দা সিে 86 2 রসিি -ঐ-

992 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ম াোঃ আিদুল্লা   স িা - 

জুিাইদুল  ক  িািং- উ খালী, 

সজসনর মঘানা, রা ু, কক্সিাজার

1.4 চাইন্দা সিে 2561 2 রসিি -ঐ-

993 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ম াোঃ ম ািারক  স িা -  ৃি 

নুরুল  ক  িািং- সিলিংজা, 

কক্সিাজার

0.4 চাইন্দা সিে 2561 2 রসিি -ঐ- স িআর নিং ১৬.সিল 

১৩২.কক্স অি-২০০২-০৩

994 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ম াোঃ এনা ুল  ক (কালু)  

স িা - নুরুল হুদা িািং- চাইন্দা, 

কাই যারসঘানা, রা ু, কক্সিাজার

1.8 চাইন্দা সিে 2561 2 রসিি -ঐ- স িআর নিং ১.সিল ৩.কক্স 

অি ২০০৩-০৪

995 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে ম াোঃ রসফক  স িা -  ৃি 

আিদুর রসেদ   িািং-  াজী 

 াড়া, সিলিংজা, কক্সিাজার

0.4 চাইন্দা সিে 86 2 রসিি -ঐ- স িআর নিং ০২.সিল ৪.কক্স 

অি-২০০৩-০৪

Page 85



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

996 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  খলু জা ান  স িা -  ৃি ি র 

আলী  িািং- কাই যার মঘানা, 

 া াড়িলী, রা ু, কক্সিাজার

2.15 চাইন্দা সিে 2561 2 রসিি -ঐ- স িআর নিং ০৪.সিল ০৫.কক্স 

অি ২০০৩-০৪

997 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  ম াোঃ নাসজ  উসিন  স িা - 

 ৃি ম াোঃ কালু  িািং- চাইন্দা, 

কাই যার মঘানা, রা ু, কক্সিাজার

1.1 চাইন্দা সিে 2561 2 রসিি -ঐ- স িআর নিং ০৯.সিল 

৩৮.কক্স অি-২০০৩-০৪

998 কক্সিাজার রা ু কক্সিাজার চাইন্দা সিে  মদসলায়ার  স িা - খসললুর 

র  ান  িািং- চাইন্দা, মঘানার 

 াড়া, রা ু, কক্সিাজার

0.4 চাইন্দা সিে 1930 2 রসিি -ঐ- স িআর নিং ৩৩.সিল 

১৩৩.কক্স অি ৮৮৮৯ অি-

১৮.১১.৮৮

999 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ১) িস দুল্লা , স িং-মলদু স য়া  

িািং- ছাসদর  াড়া সিলিংজা 

িাস সিযকা  ল্লী কক্সিাজার  ২) 

আিদুল্লা  স িং-আিুল কাসি  

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি  াটি কাো স িআর নিং ৫৫.সিল 

১৩৬.কক্স অি ৮৮৮৯ অি-

২৮.০৫.৮৯

1000 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসরদ আল  স িা আবু্দ শুকু্কর  

িািং- খানা  সঞ্জল, িাদো মঘানা 

 কক্সিাজার।

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি  াটি কাো স িআর নিং ৫৬.সিল 

২৩৭.কক্স অি ৮৮৮৯ অি-

২৮.০৫.৮৯

1001 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাফর আল   স িা- ম া াম্মদ 

ইউছু , িািং-খানা  সঞ্জল, 

িাদো মঘানা, কক্সিাজার

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি  াটি কাো ি জির দখল স িআর নিং ৫৭.সিল 

২৩৮.কক্স অি ৮৮৮৯ অি-

২৯.০৫.৮৯

1002 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ নূর (ধৃি)  স িা- 

 ৃি আিদুল  াসলক গ্রা - 

িারািসনয়ার  ছড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার।

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি  াটি কাো ি জির দখল স িআর নিং ১.সিল ১.কক্স 

অি ৯৭-৯৮ িািং-২১.৭.৯৭

1003 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) িসদ আল   (২) কালু  

স িা-  ৃি লাল স য়া , িািং- 

(লালু)   (কাসি  ছিদয, স িা- 

 ৃি আজগর ছিদয। িািং- েসল 

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি  াটি কাো ি জির দখল স িআর নিং২২.সিল ২.কক্স 

অি ৯৯-৯৮ িািং-২১.৭.৯৭

1004 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) ম াোঃ আজাদ  স িা-আবু্দল 

 ান্নান  (২) ো  আল  স িা- 

 সজদ  ািলাদার (৩)  ুিজ 

আলী, স িা-  াজী কসির আ িং 

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি  াটি কাো ি জিির দখল স িআর নিং২০৩.সিল ৫২.কক্স

1005 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১)  িুলিান প্রকাে  ন্তাজ  

স িা- ম া ািং  াসে  (২) 

আিদুল  ুনাফ স িা- আেরাফ 

আলী িািং- থ্ানা কাউসিল, 

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি  াটি কাো ি জিির দখল অি ৯৯-৯৮ িািং-২৯.৮.৯৭

1006 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) দানু স য়া  স িা-  ৃি 

ছছয়দ কসর  (২) আিদুল 

জসলল স িা- ম া ািং কালু 

গ্রা Ñ থ্ানা কাউসিল, সিলিংজা

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি  াটি কাো ি জিির দখল স িআর নিং ২৪.সিল ৯.কক্স১ 

অি ৯৯-৯৮ িািং-১১.৯.৯৭
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1007 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) নসজর আ ািং েশুর আস র 

ম াসিন (২) আ ীর ম াসিন 

স িা-  ৃি ছছয়দ আলী িািং- 

সিলিংজা, িাস িযকা, সু্কসলর 

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি  াটি কাো ি জিির দখল

1008 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো  আল  স িা-  ৃি খসললুর 

র  ান িািং- িাস িযকা,  ল্লী, 

কক্সিাজার।

0.41 সিলিংজা 2222 2 রসিি  া াড় কাো

1009 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) সেিুি মদ, স িা-  ৃি 

িুসরন্দ মদ িািং- নুরুল কসির 

স িা-  ৃি কালা স য়া িািং- 

চর ািা। (৩) িািুল মদ, স িা- 

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি  া াড় কাো

1010 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) মরয়াজ উসিন, স িা-  ৃি 

ে  আল  িািং- ধলঘাো, 

 স েখালী, কক্সোঃ  (২) আস র 

মিালিান স িা-  স র মঘানা, 

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি  া াড় কাো

1011 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) সিসনাদ কু ার  সল্লক  স িা-

  ৃি কু ুদ  সল্লক  (২) উত্ত  

মদ, স িা- ম ঠান মদ (৩) 

িুব্রি  সল্লক স িা-  সর দ 

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি  াটি কাো ি জির দখল

1012 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) ম া: মনজা  উসিন স িা- 

 ৃি আিদুল ম ানাফ িািং- 

মচৌধুরী  াড়া, সিলিংজা।  (২) 

ম া: সনজা  উসিন স িা- 

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি  াটি কাো ি জির দখল

1013 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) ম াোঃ  সফজ স িা-  ৃি 

িািু  াজী  (২) ম া: জসি  

স িা-  ৃি ডাোঃ খসললুর র  ান 

িািং- সিলিংজা, কক্সিাজার।

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি জির দখল

1014 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  (১) ম া: আক্তার কা াল 

(কালু) স িা-  ৃি ইউিু  

আলী সিকদার িািং- সিলিংজা, 

কক্সিাজার।

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি

1015 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১)  সিসনাদ কু ার   সল্লক  

স িা-  ৃি কু ুদ  সল্লক, িািং- 

সিলিংজা,  াসল  াড়া (২)  ীর 

কাসে  স িা-  ৃি িািা স য়া, 

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি জির দখল

1016 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইিলা  খািুন  স্বা ী- জস র 

উসিন  িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি

1017 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ীর ম াসিন স িা- আ াম্দ  

কসর  স িা- ম া ািং ইব্রাস   

িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি জির দখল
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1018 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ইউছু   স িা- ম া াম্মদ 

ইব্রাস   িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 

 া লা  া িয়া যায় নাই।

1018

1019 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: িানু্ট   স িা- ঐ,   িািং-ঐ 0.14 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1020 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুন্তাজ আ া দ  স িা- আসল 

ম াসিন িািং- মঘানার  াড়া, 

কক্সিাজার।

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1021 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু ছছয়দ স িা- কসির 

আ ািং,  িািং- ঐ

1.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1022 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: আ ািং  স িা- আসনায়ার 

আলী   িািং- ঐ

2 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1023 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: আিুল কাসে    স িা- 

নুর আ া দ,   িািং- ঐ

1.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1024 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো শুল আল    স িা- 

আক্তার ম াসিন  িািং- ঐ

1.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1025 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ: শুকু্কর   স িা- ম াজাস র 

স য়া,   িািং-ঐ

0.98 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1026 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: জসলল   স িা- জাফর 

আ া দ  িািং- ঐ

0.85 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1027 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছসির আ ািং  স িা- ম াজাস র 

স য়া,   িািং- ঐ

0.78 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1028 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াজা ার স য়া   স িা- জাফর 

আলী,   িািং-ঐ

0.92 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1029 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ আলী  স িা- জাফর 

আলী,   িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1030 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জালীয় খািুন  স্বা ী- কালু 

স য়া,  িািং- ঐ

2 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1031 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ আলী  স িা- আ ািং  

জসলল,   িািং-ঐ

1.6 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1032 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলী আ ািং, স িা- র  ি 

উল্লা   িািং- ঐ

1.5 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1033 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল  ক  স িা- আজা র 

স য়া  িািং- এ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1034 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজুল ইিলা   স িা- আোঃ 

 ুনাফ  িািং-ঐ

1.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1035 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজুল আল    স িা-আস র 

 া জা  িািং-ঐ

1.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1036 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  নিুর  আলী  স িা- আ: 

জব্বার িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1037 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিশ্বনাথ্ মদ  স িা- র নী 

ম া ন মদ   িািং- ঐ

1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1038 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নূরুল িের  স িা-আ ািং িািং-ঐ 0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1039 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  াসক   স িা- িাচা স য়া 

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1040 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিকদার  স িা- নিরি আলী 

িািং-ঐ

1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1041 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িা শুল আল  স িা- ম া ািং 

আস ন িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1042 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজুল ইিলা   স িা- ঐ  

িািং-ঐ

1.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1043 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইউনুছ স িা- ম া ািং  াসফজ 

আ ািং িািং-ঐ

0.11 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1044 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল  ক  স িা- আজা ার 

স ঞা  িািং-ঐ

1.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1045 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসরদুল আল   স িা- আ ািং 

 ুনাফ  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1046 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজুল  ক  স িা- আস র 

 া জা  িািং-ঐ

1.26 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1047 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  নুছুর আলী  স িা- আিদুল 

জব্বার   িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1048 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিশ্বনাথ্ মদ   স িা- র সন   ন 

মদ, িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1049 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল িের   স িা- ফজল 

আ ািং, িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1050 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল  াসক    স িা- িাাঁ চা 

স য়া  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1051 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুৃুল কসর   স িা- 

মকরা ি আলী  িািং- দসিণ 

রু াসলয়াছড়া

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1052 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল ম াসিন  স িা- গুরা 

স রা  িািং- দসিণ রু াসলয়া 

ছড়া, িাস িযকা সু্কল  াসশ্বম

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1053 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইিলা   স িা- ফসরদ আ ািং  

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1054 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কসর  িাজ  স িা- নুর আ ািং  

িািং-ঐ

1.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1055 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া ািং আলী  স িা- 

মদাসলায়ার ম াসিন  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1056 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসফজ আ ািং  স িা-খসললু 

র  ান  িািং- ঐ

1.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1057 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসিন্দ্র লাল মদ  স িা-  ান 

 সর মদ  িািং-এ

1.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1058 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ভাগ্র মদ  স িা- নুঘু িাসদ  িািং-

 ঐ

1.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1059 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দল কসর   স িা- অজ্ঞাি   

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1060 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ    স িা- কালা স য়া  

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1061 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল  ক    স িা- ঐ  িািং-ঐ 0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1062 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  ুনাফ   স িা- আস র 

 া জা  িািং- ঐ

0.25 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1063 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুদ িাত্তার   স িা- মিচা 

আলী  িািং- ঐ

0.25 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1064 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম ৌোঃ  াসক  আলী   স িা- 

কালাস য়া িািং- ঐ

0.25 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1065 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নসজর আ ািং স িা- ে র  ুল্লক 

 িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1066 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া ািং  াসনফ  স িা-  সনর 

আ ািং িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1067 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ম া ািং  ইসলয়াছ  স িা-  সনর 

আ ািং  িািং-ঐ

1.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1068 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলী ম াসিন  স িা- েসফকুর 

র  ান  িািং-ঐ

1.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1069 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসের আ ািং  স িা- কালা স য়া 

 িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1070 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ আসজজ  স িা- ছছয়দ 

আ ািং  িািং-ঐ

1.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1071 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জির  ুল্লক   স িা- অজ্ঞা  িািং-

ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1072 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুিক্কর   স িা- ইি াইল   

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1073 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম ৌোঃ নুরুল ইিলা   স িা- নুরু 

আ ািং  িািং- ঐ

0.95 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1074 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইস্রাইল   স িা- ইউক আলী 

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1075 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িা িু   স িা- িাসয়দ উল্লা   

িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1076 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িজল আ ািং  স িা-  কিুল 

আ ািং  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1077 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাখাইয়া সেল,  স িা- শুসভন্দ 

সেল  িািং-ঐ

0.85 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1078 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা লাল স ঞা  স িা- ম াজাস র 

আ ািং  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1079 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসি া আলী  স িা- স য়া 

ম াসিন  িািং-ঐ

1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1080 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইউনুছ   স িা- ম া:  াসফজ 

আ ািং  িািং-ঐ

2 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1081 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মিানা   ম স র  স িা- আিুল 

ম াসিন  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1082 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মিার ান  াষ্টার স িা- 

িসজরুজ্জা ান  াষ্টার  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1083 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কালা  স িা-  ৃি 

িুলিান আ াম্মদ িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1084 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মছ ন খািুন  স িা-  ৃি জস র 

উসিন  িািং-ঐ

0.3 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1085 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  া  ুদা খািুন  স্বা ী-  ৃি 

আইয়ুি আলী িািং- ঐ

0.48 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1086 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস র ম াসিন  স িা-  ৃি 

আলী আ া দ  িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1087 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া;  ারুণ,   স িা-ঐ   িািং- 

ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1088 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল ফজল  স িা-  নুরুল 

হুদা   িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1089 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ নিী   স িা-  ৃি 

জান আলী  িািং- আলী জা াল, 

কক্সিাজার

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1090 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াছসল  কসির   স িাÑ  ৃি 

ম া: ইিলা   িািং-ঐ

0.4 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1091 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছসল  স য়া  স িা- জয়িাসি 

স য়া  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1092 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল আলী  স িা-  ৃি 

 াস দ আলী  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1093 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: আল    স িা-  ৃি 

মগালা  কাসদর   িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1094 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু িাস র  স িা- ঐ  িািং-ঐ 0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1095 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর আল   স িা- ঐ  িািং-  ঐ 0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1096 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  নন্তাজ ড্রাইভার   স িা-  ৃি 

আস র আ ম্মি িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1097 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফাসি া খািুন  স িা- ম া: 

ফসরদ আল   িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1098 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগাল িা ার  স িা-  ৃি আলী 

আ াম্মদ   িিমিািং- িাসিসিযকা 

 ল্লী,  কক্সাজার।

0.4 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1099 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ের আলী  স িা-  ৃি আিু 

ছছয়দ  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1100 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: নুর আলী  স িা- অজ্ঞাি  

িািং-  ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1101 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িজল আ াম্দ  স িা-  ৃি 

আিুল আসজজ  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1102 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আক্তার আ  দ  স িা-  ৃি 

খাসয়র জা ান  িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1103 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া া ুদুর র  ান  স িা-  ৃি 

মদসলায়ার ম াসিন  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1104 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কালা   স িা-  ৃি 

নুরুল  হুদা  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1105 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসরদ আ াম্মদ  স িা-  ৃি 

আ ীর ম াসিন িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1106 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সফজ আ ম্মদ  স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ ম াসিন  িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1107 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস না খািুন  স িা-  ৃি আিু 

মছয়দ   িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1108 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িরুি আল   স িা-  ৃি আনু 

স য়া,   িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1109 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো াজান  মিগ   স িা- ম া: 

ম াসিন  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

Page 93



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1110 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফুলিাজ খািুন  স্বা ী-  ৃি 

আস র ম াসিন িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1111 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: রসফক (িা মা)  স িা- 

অজ্ঞাি  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1112 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসরদুল আল   স িা- নুর 

আ  দ  িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1113 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল আল   স িা- ঐ,   িািং-

ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1114 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফারুখ   স িা- গুরা স য়া  িািং-

ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1115 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আল াজ খািুন  স্বা ী-  ৃি 

আসজজুর র  ান িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1116 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নাসজ  উসিন  স িা- আোঃ 

মছা ান িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1117 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইিলা    ৃি- িাস সিযকা,  িািং-

 ল্লী, থ্ানাি মজলা: কক্সিাজার।

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1118 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাফর আল   স িা-  াজী আোঃ 

জব্বর  িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1119 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িিায়দুল্লা   স িা-  াছন  াষ্টার 

 িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1120 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসকর ম া াম্মদ  স িা-  ৃি 

আনর আলী িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1121 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া:  াছন (দুিাই) স িা- 

অজ্ঞাি  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1122 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইিলা    স িা- ফসকর 

ম া াম্মদ  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1123 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াখসলছুর র  ান  স িা-  ৃি 

আ ম্মদ উল্লা   িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1124 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সজয়াউল  ক রস জ আ ািং  

স িা- রস জ আ  দ  িািং-ঐ

0.35 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1125 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সফসরাজ আ  দ  স িা- 

অজ্ঞাি  িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1126 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ৃখম আসজজ খাাঁ ন  স িা- 

র  ান খান  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1127 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ িি ান  স িা- ই া  

েরীফ   িািং-ঐ

0.3 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1128 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  ান্নান  স িা- গফুর 

 জু দার  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1129 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দল নিী  স িা- িদরুজ 

ম স র   িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1130 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাস সিযকা  াই সু্কল  িািং-ঐ 0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1131 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজুল  ক  স িা- আিদুর 

শুকু্কর  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1132 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা েসফকুর র  ান  স িা- ঐ  

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1133 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম ৌোঃ ম া: ইউনুছ  স িা-  ৃি 

ম ৌোঃ  াসফজ আ ম্মদ  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1134 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ  া িুি আল  স িা- 

আলী  উসিন িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1135 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াস্তাক আ ম্মদ  স িা- ছসব্বর 

আ ম্মদ, িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1136 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল্লা  স িা-  ৃি ম ৌোঃ 

িসের িািং- িাস সিযকা  ল্লী, 

থ্ানাি মজলা :কক্স

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1137 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম ৌোঃ সফসরাজ  স িা- ম ৌোঃ  ৃি 

ম ৌোঃ জাফর আ ািং  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1138 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুিসল  স য়া  স ি- গুরা স য়া  

সিকদার  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি -ঐ-

1139 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসরদুল আল   স িা-  সফজুর 

র  ান  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1140 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াক্তার আ ম্মদ  স িা- আোঃ 

শুকু্কর   িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1141 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসফজ ছছয়দ আল   স িা- 

নুরুল  আল   িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1142 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাফর আল   স িা-   িািং-ঐ 0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1143 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ ম ািাসলি  স িা-  

ফসরদুল আল , িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1144 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল আল  স িা- িািং-ঐ 0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1145 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলিাজ  স িা-  িািং-ঐ 0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1146 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  া  ুদা খািুন  স্বা ী-  িািং-ঐ 0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1147 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ান উল্লা  িা াদুর  স িা- 

ঠান্ডা স য়া িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1148 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী ফজল কসর   স িা-  ৃি 

সজয়ানি আলী  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1149 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াক্তার ড্রাইভার  স িা- 

জসলল কাসদর িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1150 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জা ান ম াসিন(িাি)  স িা- 

িুলিান আ ম্মদ  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1151 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাফর আল   স িা- নুরুল  ক 

 িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1152 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো  আল   স িা- ম াক্তার 

আ ািং  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1153 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস না খািুন  স িা- লাল 

স য়া ড্রাইভার  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1154 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ম াোঃ ইউছুফ  স িা-   

িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1155 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সছসিক িি মদাকান  স িা- 

নুরুিযা   িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1156 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা র  ান  স িা- নুরুর কসির  

িািং- িাস সিযকা  ল্লী, থ্ানা, 

মজলা: কক্স

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1157 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  া  ুদা খািুন  স িা-  াজী 

খসললুর র  না  িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1158 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো শুন না ার  স িা-  াসফজ 

আ ািং  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1159 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ডাোঃ েসফকুর র  ান  স িা-

অজ্ঞাি  িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1160 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল িের স য়াজী  স িা- 

ফজল আ ািং ম য়াজী  িািং- ঐ

0.27 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1161 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সিউর র  ান  স িা- আ ম্মদ 

আলী  িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1162 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসজ আিদুল  ক  স িা- নুর 

আ াম্দ   িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1163 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজ িািদাগর  স িা- আস র 

 া জা   িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1164 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলিাজ স য়া  স িা- আস র 

ম াসিন  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1165 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা লাল স য়া ড্রাইভার  স িা-  ৃি 

ম াজাস র আ ািং  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1166 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসজরা মিগ   স্বা ী- ছাসছর 

আ ািং  িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1167 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল ইিলা   স িা-  ৃ 

মিলাসয়ি ম াসিন  িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1168 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অধযা ক মগালা  ম াস্তাফা  

স িা-  াজী ম াোঃ কালু  িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1169 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ম্মদ ম াসিন  স িা-  ৃি 

আল  ির সিরাজ িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1170 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু সছসিক  স িা –ঐ  িািং- 

ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1171 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফজল কসর   স িা- আলী 

আকির  িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1172 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সছসিক  াছান  স িা- নুরুল 

হুদা স য়াজী  িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1173 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল ম াসিন ড্রাই  স িা- 

 ৃি আ ম্মদ ম াসিন  িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1174 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ছিয়ি   স িা-  ছছয়দুর 

র  ান  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1175 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ো  আল   স িা- আসল 

আ ািং  িািং- িাস সিযকা  ল্লী,   

কক্সিাজার।

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1176 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ কাসে    স িা-  ৃি 

সিকদার আলী িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1177 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনর আ ািং ড্রাইভার  স িা- 

ই া  েসরফ  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1178 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা েসফউল্লা    স িা- কালা স য়া  

িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1179 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল হুছাইন  স িা- ইয়াকুি 

আলী িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1180 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছানা উসিন  স িা-   িািং- ঐ 0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1181 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসি আলী  স িা-  ৃি স য়া  

ম াসিন  িািং- ঐ

0.13 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1182 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছিয়দ ম াসিন  স িা-  ুছা 

আলী  িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1183 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াজাসম্মল  ক  স িা- জসলল 

মচৌধুরী  িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1184 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ াদ উ্সৃিন  স িা- আোঃ 

জসলল মচৌোঃ  িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1185 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  নছুর   স িা- আিদুর জব্বার  

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1186 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: রসেদ  স িা- িসদউল 

র  ান  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1187 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ম া: কালু  স িা-  ুি ফাসি  

 িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1188 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ গছুর   স িা- আোঃ রস    

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1189 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মেখ আ াম্মদ  স িা- ৃি িজু 

 সিন  িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1190 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ জাফর আল  স িা-  ি 

 কিুর হুসছন িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1191 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী  আিুিাস র  স িা-  ৃি 

এজা ার উসিন িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1192 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা   াজী ম াোঃ ম াসিন  স িা- 

 ৃি িজরুল ম স র  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1193 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী জস র আ াম্মদ  স িা-  

িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1194 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রসেদ আ াম্মদ  স িা-  ৃি 

কালা স য়া  িািং িাস সিযকা 

 ল্লী,  থ্ানা ি মজলা: কক্স

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1195 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রাসেদুল  ক  স িা- মিানা 

স য়া   িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1196 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল আল   স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ আলী  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1197 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রস  া খািুন  স িা-  াজী 

জস র  সল্লক  িািং- ঐ

0.25 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1198 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ডাোঃ ো াদাদ ম াসিন  স িা-  

িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1199 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অধযা ক আিুল কালা   স িা- 

ফরুক আ ািং  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1200 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস নুল  ক  স িা-  াষ্টার 

ইয়াকুি আলী িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1201 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো িুল আল  স িা-  ৃি 

িিায়দুল্লা   িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
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সি.এি  

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1202 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী চাাঁ ন  স য়া স িা-  ৃি  

কাসদর আলী িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1203 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  নু ে মা  স িা- ৃি িরীন্দ্র 

ে াৃৃ িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1204 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কাসে  স িা-  ৃি  াঘ 

স য়া  িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1205 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সরয়  খািুন স্বা ী- আইয়ুি 

আলী িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1206 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুধািংগু ে মা  স িা-  ৃি রসফক 

ে মা িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1207 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাো ে মা স িা- িাো ে মা, িািং-

 ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1208 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কানন  স িা- িুন্দর ে মা, িািং- 

ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1209 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িজল  স িা-  ৃি  কিুল 

আ াদ িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1210 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ডাোঃ নুরুল ইিলা   স িা-  ৃি 

ফজল কসর  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1211 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাদো  স িা- নসকি আ া দ 

িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1212 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ আোঃ  গছর স িা- ৃি 

ই া  েরীফ িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1213 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কাসে  স িা-  ৃি কালা স য়া 

িািং- িাস সিযকা  ল্লী, 

কক্সিাজার।

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1214 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী আোঃ ছালা  স িা- আনর 

আলী িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1215 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজুর ম াস্তাফা স িা-  ৃি 

 াসে   িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1216 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ে র আলী স িা-  ৃি আেরাফ 

আলী িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1217 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িিলী া আক্তার স িা-  ৃি 

সছসিক  ািান িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1218 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু িাস র ড্রাইভার স িা- 

গুরা স য়া িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1219 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কালা   স িা- লাল স য়া  িািং- 

ঐ

0.14 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1220 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ রসেদ (স সি) স িা- 

ম া াম্মদ আলী িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1221 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা গুরা স য়া স িা-  ৃি ছছয়দ 

আলী  িািং- ঐ

0.17 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1222 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা শ্রী  ন্ডল  স িা- িুিা িািং- ঐ 0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1223 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ীনুর র  ান স িা- ম ৌ 

েসফকুর র  ান িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1224 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো শুল আল   স িা- আলী 

আ ম্মদ িািং- ঐ

0.3 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1225 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু িাস র স িা- অজ্ঞাি িািং-

 ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1226 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ইসলয়াছ  স িা- উলা স য়া 

 িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1227 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অসজিুল্লা    স িা- আিুল 

ম াসিন  িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1228 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: েসরফ  স িা-  ৃি উলা 

স য়া  িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1229 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া ািং ইি াক  স িা- ঐ  িািং-

 ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1230 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িা াি স য়া  স িা- কালা স য়া  

িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1231 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ সছসিক আ াম্মদ  স িা- 

 াজী গুরা স য়া  িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1232 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা গুরা স য়া  স িা- ম াোঃ ইিলা  

িািং- িাস সিযকা  ল্লী, থ্ানা ি 

মজলা -কক্সিাজার।

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1233 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  নছুর  স িা-  াজী আিদু 

শুকু্কর িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1234 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস নুল ইিলা   স িা- 

 ুিসল  উসিন  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1235 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইি াক  স িা-ি র আলী,   

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1236 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  শুকু্কর  স িা-  ৃি ফজর 

কসর   িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1237 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসরদুল আল   স িা-  ৃি 

আ রণ আলী, িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1238 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুর কসির  াস্টার  স িা- 

 ৃিোঃ খসললুর র  ান। িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1239 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী েরফি আলী স িা-  ৃি 

আস র  া জা িািং- িাস সিযকা 

 ল্লী, সিসড আর কযাম্প,কক্স

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1240 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী েস দ আ ািং স িা-  

ফজলুর র  ান িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1241 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ে ীদ স িা-  ৃি িুন্দর আলী 

 ুিী িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1242 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নাসছর  স িা-  ৃি আসনর 

আ ািং িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1243 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কালু  স িা-  ৃি ইউছুফ আলী 

সিকদার িািং- মভসে ারী  াড়া, 

সিসড,আর কযাম্প কক্স

0.22 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1244 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছাসল  আ ািং স িা- ম া: 

ইউছুফ িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1245 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কালু স য়া  স িা- মগালা  

রাব্বী  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1246 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস র মিালিান  স িা- নসজর 

আ ািং,   িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1247 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কালু  স িা-  ৃি  সনরুজ্জা ান  

িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1248 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছিয়দুর র  ান  স িা- 

 সনরুজ্জা ান  িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1249 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসিিুর র  ান  স িা-  ৃি 

 সনরুজ্জা ান  িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1250 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাফর আ  দ  স িা- কালা 

স য়া   িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1251 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কসর    স িা- আস র  া জা  

িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1252 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসফজ আ া দ  স িা- কালা 

স য়া  িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1253 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসের আ া দ  স িা-  ৃি নুর 

আ ািং  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1254 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল ম াসিন  স িা-অজ্ঞাি  

িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1255 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িজল ড্রাইভার  স িা- 

িদরুসিা া  িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1256 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  া ুন স িা- নুরুর কসির 

 াস্টার িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1257 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সজয়াউর র  ান  স িা- 

আিদুল্লা    িািং- ঐ

0.16 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1258 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  া ািুিুর  স িা- নুরুর কসির,  

িািং- ঐ

0.4 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1259 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ো  আল   স িা- ডাোঃ 

খসললুর র  ান  িািং- ঐ

1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1260 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসন্তাষ কু ার মদ  স িা- 

সক ীন চন্দ্র মদ  িািং- 

িাস সিযকা  ল্লী (অসফসির 

 সি  সদসক)

0.24 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1261 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগালিা ার  স িা-  ৃি   ব্বি 

আলী  িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1262 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ারুলী মদ  স িা-  ৃি অস ি 

কু ার মদ   িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1263 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা লায়ল মিগ    স্বা ীÑ মগালা  

ম াস্তাফা  িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1264 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু   স িা-  াজী আোঃ রসেদ  

িািং- ঐ

0.4 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1265 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ কিুি মচৌসকদার  স িা- 

কাসদর মচৌসকদার  িািং- ঐ

0.88 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1266 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল কসির  াস্টার  স িা- 

আোঃ কাসদর  িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1267 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (ম াোঃ কালু) আক্তার কা াল  

স িা- ইউিুফ আলী সিকদার 

িািং- ঐ

0.3 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1268 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজুল  ক স িা-  ৃি কালা 

স য়া  িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1269 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  িার সিনু্দ ে মা  স িা-  ৃি 

 সনন্দ ে মা িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1270 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিশ্বনাথ্ম ে মা  স িা-  ৃি 

নাসন্দ্রা ে মা িািং-িাস সিযকা 

 ল্লী, সিসড, আর, কযাম্প

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1271 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  ন্নান স িা- আোঃ 

ম াজাসরি িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1272 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আসল ম াছন  স িা- ে ীদুর 

র  ান  িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1273 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ইসলয়াছ  স িা-  সনর 

আ ািং  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1274 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ম াসিন  স িা-  ৃি 

কসল ুল্লা   িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1275 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল আসজ   স িা- আলিাফ 

 িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1276 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলী আ াম্মদ  স িা- আলী 

আ াম্মদ  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1277 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ আসজজ  স িা- ছিয়দ 

 ু াম্মদ িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1278 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িা শু  স িা- সছসিক আ াম্মদ 

িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1279 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সরসজয়া মিগ   স িা- ছিয়দ 

আ াম্মদ  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1280 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কাসে  স িা- অজ্ঞাি 

িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1281 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা োেিুনা ার  স িা-  াসক  

আলী  িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1282 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ রস    স িা-  ৃি আোঃ 

ছাত্তার িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1283 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  ুন্নাফ  স িা- আস র আলী 

িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1284 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল  ক  স িা- কালা স য়া 

িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1285 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ম াসিন স িা- কালা স য়া 

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1286 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসনফ  স িা-  সনর আ াম্মদ 

িািং- ঐ

0.3 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1287 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ম াজাসম্মল  স িা-  ৃি ম া: 

 াসিি  িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1288 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুর কাসে    স িা- কালা 

স য়া  িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1289 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর আসয়ো  স িা- আিুল 

িেীর  িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1290 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ আিুর  কালা   স িা-  

মগালা  রসফক িািং- সিসনাদর 

মঘানা,  কক্সিাজার।

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1291 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ  সনর িিদাগর স িা- 

শুকু্কর আলী িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1292 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কাসে   স িা- লাল 

স য়া, িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1293 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ম াসিন  স িা- লাল 

স য়া, িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1294 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনর ম াসিন  স িা- আিুল 

খাসয়র িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1295 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ কাসে  ছিদয  স িা- 

আজগর ছিদয  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1296 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ িসের  াষ্টার  স িা- ম াোঃ 

 াজী আ জাি আলী িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1297 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ডাোঃ িুসনল মদ  স িা- ৃি হৃদয় 

মদ ে মা িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1298 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা শ্রী মখাকন  াল  স িা-  ৃি 

রাখাল  াল িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1299 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো  আল  স িা  ৃি মকরা ি 

আলী িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1300 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগা াল চন্দ্র িরকার  স িা- 

কালারা  িরকার  িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1301 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রিন  ানী স িা- ফুল ধর  াণী 

িািং- ঐ

0.5 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1302 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ নাস ি উসিন  স িা-  ৃি 

আিু ছছয়দ   িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1303 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম ৌোঃ আোঃ  াসলক  স িা-

ম াজা ার আ া দ  িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1304 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুন্নিী  স িা-  ৃি খাসলক 

িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1305 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ আোঃ ছাত্তার স িা-  াজী 

িফাজ উসিন িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1306 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স্ব ণন কু ার ে মা  স িা- ৃি 

মদসিন্দ্র নাথ্ ে মা  িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1307 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসনক চন্দ্র মদ  স িা-  ৃি  

েসরন্দ্র চন্দ্র মদ  িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1308 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স্ব ন মদ  স িা-  ৃি অশ্বীনী 

মদ  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1309 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুধািংগু   স িা-  ৃি  ন 

ম া ন,   িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1310 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুসজি কু ার মদ  স ি- ধীসরন্দ্র 

লাল মদ   িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1311 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা শ্রী অরসিন্দ্র মদ  স িা- ৃি 

ধীসরন্দ্র মদ,  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1312 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািুল মদ, স িা- ৃি  জুনুরা  

মদ িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1313 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অস ি কু ার, স িা- িুধািংশু 

িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1314 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুসলন কু ার  স িা-  ন ম া ন 

িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1315 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুকে দাে স িা-  ৃি  সনা রী 

িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1316 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অসজি ভ্রট্টাচাযময স িা-  ৃি 

অ সরে ভ্রট্টাচাযময িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1317 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো  কসর  স িা-  ৃি আোঃ 

কসর   িািং- ঐ

0.16 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1318 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রনসজি কু ার স িা- ডাোঃ 

অজালা  ে মা িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1319 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মন াল ে মা স িা- সিসনাদ ে মা 

িািং- ঐ

0.22 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1320 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রানা কু ার  সল্লক  স িা-  ৃি 

েোীিংক   িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1321 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অনন্ত  সল্লক  স িা- কালী 

কু ার  সল্লক  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1322 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা শ্রী িািু মদ   স িা-  সনন্দ্র   

িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1323 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা শ্রী  াস দ দাি  স িা-  স ন্দ্র 

দাে  িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1324 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা শ্রী রা সকসোর স িা- শুসরন্দ্র 

 াল িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1325 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ইয়াকুি  স িা- স জানুর  

িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1326 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুভাষ চন্দ্র মঘাষ স িা- নীসলেী 

মঘাষ িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1327 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রাখাল চক্রিিী স িা- ধীসরন্দ্র 

লার চক্র িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1328 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুভাষ  াল  স িা-  ৃি সি নী 

 াল িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1329 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সর দ   স িা- ৃি  স ন্দ্র   

িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1330 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা যুসগন্দ্র  সল্লক  স িা  ৃি গসনা 

 সল্লক  িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1331 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ো জা ান  স িা- িাইদুর 

র  ান, িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1332 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছেিাল সিকদার  স িা-  ৃি  

েচীন্দ্র সিকদার  িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1333 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অনীল  সল্লক  স িা-  ৃি 

 সনন্দ্র  সল্লক  িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1334 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  নাল কাসন্ত  স িা- অদয সিনু্দ 

আচাযময িািং সিসনাদর মঘানা গৃ ী

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1335 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অরুন সিশ্বাি আচাযময  স িা- 

 ৃি জয়সদি আচাযময িািং ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1336 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অ ীনী কু ার (রাণী)  স িা- 

 ৃি অরুন কু ার  সল্লক  িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1337 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অস ি কু ার ে মা  স িা- স ল 

ে মা  িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1338 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দেরথ্ িসণমক, স িা-  ীরণ  সর 

িসনক িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1339 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা প্রফুল্ল ধর স িা-   াসদি ধর  

িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1340 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা েচীন্দ্র ধর স িা-  ৃি  সনা রী 

মদ  িািং- ঐ

0.5 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1341 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অথ্ীরা  ে মা স িা-  ৃি 

িলরা  ে মা   িািং- ঐ

0.5 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 1342 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রিীন্দ্র ে মা স িা-  ৃি সনসরাধ 

ে মা   িািং- ঐ

0.4 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1343 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ভাগয রা  মদ স িা-  ৃি 

মযাসগন্দ্র মদ    িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1344 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িঞ্চয়  াল স িা- অস ি  াল, 

িািং- ঐ

0.5 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1345 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সরে কাসন্ত মদ স িা- 

আধমকাজল মদ   িািং- ঐ

0.14 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 
1346 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু িাস র স িা-  ৃি িাচু 

স য়া    িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1347 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ আসজজ স িা-  াজী 

ছাসলক আ  দ   িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1348 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ আসজজ স িা-  াজী 

ছাসলক আ  দ     িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1349 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: আ ান উল্লা  ড্রাইভার 

স িা- আসনায়ার ম াসিন িািং- 

ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1350 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুৃুল কসির (মলডু)  স িা-

 ৃি মগারা স য়া িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1351 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াজাসম্মল স িা- 

 ুসনরুজ্জা ান িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1352 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ডাোঃ ম াোঃ নুরুল ইিলা  খান 

স িা-  ৃি  াজী ফজল কসর  

িািং- ঐ

0.07 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1353 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ফসরদুল আল  স িা- 

আিুল িের িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1354 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িা া  ে মা স িা-  ৃি িুসরন্দ্র 

িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1355 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  আিদুল্লা   স িা-  ৃি ম ঠান 

আলী   িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1356 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স য়া ম াসিন  স িা-  ৃি  াজী 

চাদ স য়া,   িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1357 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িস দুল্লা    স িা-  মলদু স য়া  

িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1358 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সরয়াজ উসিন  স িা- ৃি 

িা শুল আল , িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1359 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসফক সিকদার  স িা- 

আেরফুজ্জা ান সিদকার  িািং- 

ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1360 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইকিাল িা ার মচৌধুরী  স িা-

ইজ্জি আলী িিমিািং- সিলিংজা, 

কক্সিাজার।

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1361 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: িািুল  স িা-  াজী 

আিুিকুর সিসিক  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1362 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মখারসেদ মিগ  ( মলসনা)  

স্বা ী- েসফকুর র  ান, িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1363 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ান উল্লা  ড্রাইভার  স িা-

 ৃি কসল ুল্লা  (কালু) িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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খসিয়ান
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1364 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসরদ আল  স িা-আজগর 

আলী িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1365 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুর রসেদ (কস েনার) স িা-

 ম াোঃ আিুল  ম াসিন িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1366 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কন্ট্রাক্টর  স িা-  ৃি 

ম াোঃ  াসি   িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1367 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আসন ুল ইিলা   স িা- িাচু্চ 

স য়া  িিমিািং- সিলিংজা,  

কক্সিাজার

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1368 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রসঞ্জি ে মা  স িা-  ৃি র নী 

ে মা  িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1369 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ারাধন ে মা  স িা- িুধািংগু 

ে মা   িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1370 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা   াজী ছাসল  আ া দ স িা- 

 ৃি ম াোঃ ইি াক িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1371 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু িাস র (প্রোঃ জুনু  ুসি)  

স িা-  ৃি আস র আলী  িািং- 

সিলিংজা, কক্সিাজার

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1372 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল্লা   স িা- আিুল 

কাসে , িািং- ঐ

0.07 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1373 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা এি. এ , নুরুল ইিলা   স িা-

 আিুল কাসে   িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1374 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ আল    স িা-  ৃি 

মভািা স য়া  িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1375 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ো াজা ান  স িা- 

 াকছুদুর র  ান  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1376 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ আিুল কালা   স িা-  ৃি 

ম াোঃ মিসল   িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1377 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জা াসঙ্গর আল   স িা- আিুল 

ম াসিন, িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1378 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ েস  স সি  স িা- 

 ৃি মলাক ান ম াসিন িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1379 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ আিুল  াসে  স িা-  াজী 

আিুদুল কাসদর িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1380 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াস্টার ম া াম্মদ কাসে  স িা-

  াজী নসজর আ াম্দ িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1381 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ আক্তার কা াল স িা- 

 সনর উসিন িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1382 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস র ম াসিন  স িা- িিমিািং- 

সিলিংজা, কক্সিাজার িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1383 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নাসছর উসিন (  সিন)  স িা- 

 ৃি নুর আ া দ  িািং- দসিন 

রু াসলয়ার ছরা, কক্সিাজার

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1384 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ আছাদ উি ান  স িা- 

ম াোঃ আিদুল  ান্না   িািং- 

িাস সিযকা  ল্লী, সিলিংজা, 

কক্সিাজার।

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1385 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ িসদউল আল  িাি  

স িাÑ  ৃি  াজী িসের আ ািং  

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1386 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনরুজ্জা ান  স িা-  ৃি  াজী 

নুর আ া দ িািং-দসিণ 

িাস সিযকা  ল্লী, কক্সিাজার।

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1387 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ কালু স িী স িা-  ৃি 

 াসিিুর র  ান িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1388 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ নুরুল আল  স িা-  ৃি 

আিুল িের িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1389 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ এনা ুল  ক স িা- 

ফসরদুল আল  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1390 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ  া ুনুর রসে স িা-  াস্টার 

নুরুল কসির  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1391 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ িািুল স িা- ম াক্তার 

আ  দ, িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1392 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দীসল  ে মা স িা-  ৃি মদিদাে 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1393 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা েিংকর ে মা স িা-  িন  ালী 

ে মা িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1394 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মিানািান  স িা-  ৃি ম াোঃ 

গুরা স য়া িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1395 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স্ব ন িািু  স িা-  ুসল  িািু  

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1396 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা টিে ে া  স িা-  ৃি কাল ে া 

 িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1397 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  নু ে মা  স িা-  ৃি র নী ে মা 

 িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1398 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ারুলী  প্রভা মদ   স িা- 

রঘুণাথ্ মদ  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1399 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অিসিন্দ্র ে মা  স িা-  ৃি কালু 

ে মা িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1400 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাদল  ে মা  স িা- িুধািংশু 

ে মা  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1401 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ম াোঃ নুৃুরুল কসির স িা- 

ম াোঃ আিুল কাসে   িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1402 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সকি ি আরা মিগ    স্বা ী- 

নুরুল  আস ন  িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1403 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রসফকুল ইিলা   স্বা ী- ম ৌোঃ 

নুরুল  ক  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1404 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ম াোঃ কা াল উসিন  স িা- 

আবু্দল আসজজ  িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1405 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসদউল আল   স িা-  ৃি 

আিদুল  াসলক   িিমিািং- সিসড 

আর কযাম্প  ূিম িাস সিযকা 

 ল্লী, সিলিংজা,  কক্সিাজার।

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1406 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা চম্পা খািুন স িা-  স লা 

কস নার  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1407 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসিিুল্লা   স িা- ৃি র  ি  

উল্লা   িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1408 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সদন ম া াম্মদ  স িা- ফসকর 

আ া দ িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1409 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল  াসক  স িা- আিদু 

িালা  িািং- ঐ

0.07 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1410 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসিিুর র  ান স িা- ম া াম্মদ 

িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1411 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল আল  স িা-  ৃি 

এজা ার, িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1412 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রসফক আ  দ  স িা- ম ৌোঃ 

জস র িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1413 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ ম াস্তাক স িা- গুরা 

স য়া িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1414 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজুল ইিলা  স িা-  ৃি 

িাজ ম া াম্মদ িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1415 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ েসফ স িা-  ৃি 

আিুল ম াসিন িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1416 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল  াসক   স িা-  ৃি 

আিদু িালা   িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1417 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুর আস ন  স িা- এজা ার 

স য়া,  িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1418 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রস  া খািুন  স্বা ী- জকসরয়া  

িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1419 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রসফক আ া দ  স িা- ম ৌোঃ 

জস র িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1420 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসিদুল্লা   স িা-  াসফজ 

আ া দ িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1421 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জুলকাথ্ স িা- দুগমাসদ িিমিািং- 

সিসড আর কযাম্প  ুিম 

িাস সিযকা  ল্লী, সিলিংজা , 

কক্সিাজার।

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1422 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িা শুল আল  স িা- এজা ার 

স য়া িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1423 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল  ইিলা  স িা-  াসিদুর 

র  ান িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1424 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুর রস   স িা- ম াোঃ কালু, 

িািং-ঐ

1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1425 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ ম াছন স িা- লাল 

স য়া, িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1426 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসরদুল আল   স িা- নুরুল 

ইিলা  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1427 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িু ন মদ, স িা-  ুসনন্দ্র মদ িািং-

 ঐ,  কিুল আ া দ স িা- 

ম াকসলছুর র  ান, িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1428 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুনীর  াল স িা- জুসিষ  াল 

িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1429 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ িুলিান স িা- লাল 

স য়া  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 

Page 116



ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1430 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা উত্ত  মচাধুরী গিং স িা   িািং-ঐ 0.3 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1431 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ানুল  ক স িা-  ৃি িেরি 

আলী, িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1432 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অসনল  াল স িা- েুনু রা   াল 

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1433 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াজাসম্মল  ক স িা-   াজী 

নুর ম া াম্মদ িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1434 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ন ধর স িা- িুভল ধর  

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1435 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স্ব ন ধর স িা- িাধন মদ, িািং-

ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1436 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসের আ া দ, স িা- কদ  

আলী িািং- সিসড আর কযাম্প 

 ূিম িাস সিযকা  ল্লী সিলজা, 

কক্সিাজার

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1437 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসনক  াল স িা- যসিন্দ্র  াল 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1438 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনরুজ্জা ান স িা-  াজী নুর 

ম া াম্মদ িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1439 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দূগমািালা স্বা ী-  িািং-ঐ 0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1440 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মিানা সিসি স িা-  ৃি গুরা 

স য়া িািং-ঐ

0.07 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1441 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ারাধন মদ স িা- েিংকর মদ 

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1442 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সকি ি আরা মিগ  স্বা ী- 

নুরুল  আস ন িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1443 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল  াসক  স িা- ম াসিন 

েসরফ িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1444 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স্বা ন মদ  স িা-  েুনু মদ  িািং-

ঐ

0.07 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1445 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কালা   স িা- আিু 

িক্কর সছসিক  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1446 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অরসিন্দ্র ে মা  স িা-  সনন্দ্র 

ে মা, িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1447 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস র ম াসিন  স িা-  ৃি 

আলী  আ  দ  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1448 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিশ্বনাথ্  ে মা  স িা- মকনন্দ্র 

ে মা   িিম িািং- সি, সড আর 

কযাম্প ি  ূিম িাস সিযকা 

প্রাঙ্গন, সিলিংজা কক্সিাজার

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1449 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সরেন ে মা  স িা- দ্বীসরস্ত ে মা, 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1450 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অরসিনু্দ ে মা  স িা-  ৃি 

স  ািংগু ে মা  িািং-ঐ

0.07 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1451 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম ৌোঃ আিু িাস র  স িা- 

ম া াম্মদ ইিলা   িািং-ঐ

0.07 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1452 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুর কুিুি( মচৌসকদার)  

স িা-কাসদর (মচৌসকদার)   িািং-

ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1453 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজুল  ক  স িা-  ৃি কালা 

স য়া  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1454 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা একরা ুল  ক  স িা- 

এডসকাসকে ফজর কসর   িািং- 

সিসডআর কযাম্প  ুিম িাস সিযকা 

 ল্লী, সিলিংজা, কক্সিাজার।

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1455 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আসনায়ার ম াসিন  স িা- 

 সফজুর র  ান  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1456 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী আিুল কাসে  স িা- 

ম া াম্মদ েসফ িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1457 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসদউল আল ি  স িা- কসির 

আ া দ  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া  আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1458 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ সিকান্দর   স িা- ৃি 

নুর আ  দ, িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1459 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মরজাউল কসর   স িা- আিুল 

খাসয়র িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1460 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর ম া াম্মদ  স িা-  াজী 

আিুল কাসে  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1461 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াস ন মিগ   স্বা ী- ম া াম্মদ 

সিকদার  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1462 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ আস ন স িা-  ঈন 

উসিন, িািং- িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1463 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছছয়দুল  ক  স িা- িুন্দর 

আলী  ুিী  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1464 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িা শুল  ক  স িা-কসচ উল্লা  

িিদাগর  িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1465 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্দ কাইয়ু   স িা- িজল, 

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1466 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী েরফি আলী   স িা- 

ম ৌোঃ আস র  া জা  িািং-ঐ

0.07 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1467 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ কা াল গিং  স িা- াজী 

িরাফি আলী  িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1468 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সদসল  চন্দ্র মদ  স িা-  ারাধন 

দা   িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1469 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািুল চন্দ্র মদ স িা- জা ীসন 

চন্দ্র  াল িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1470 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াছাম্মদ মরাখিানা মিগ   

স িা-  ৃি ম া াম্মদ আলী িািং-

ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1471 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল ইিলা   স িা- অিদুল 

নিী িািং- সি. সড. সি এলাকা, 

কক্সিাজার

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1472 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আসজজুর  র  ান  স িা- গুরা 

স য়া  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1473 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল আস ন স িা-  অজ্ঞাি 

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1474 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িা শুল আল   স িা- গুরা 

স য়া  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1475 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ রসফক   স িা-িাজর 

 লু্লক  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1476 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুছত্তার  স িা- িসদ আল   

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1477 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কসির আ  দ  স িা- ম াোঃ 

কাসদর   িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1478 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কসির আ  দ  স িা- আিু 

মছাি ান  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1479 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিিুলাল  স িা- অজ্ঞাি   িািং-

ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1480 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ জস র  স িা- িাজ  লু্লক, 

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1481 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুসজিুর র  ান  স িা-গুরা স য়া 

 িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1482 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কুলিু  খািুন  স িা-কালু   

িািং-ঐ

0.07 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1483 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাফর আল   স িা- আিদুর 

র  ান  িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1484 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু ছছয়দ  স িা- আিুল 

ফসয়জ  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1485 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আছদ আলী  স িা- জাসির 

আ ািং  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1486 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রস  ুল্লা   স িা- ম াোঃ কালু  

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1487 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ইউনুছ  স িা- ইম্মি 

আলী  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1488 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জালাল আ  দ স িা- ছিৌসফক 

আ াম্দ িািং-ঐ

0.07 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1489 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছিকি স িা- আিুল ম াছন িা-

 সি. আর. সড.সি এলাকা 

সিলিংজা, কক্সিাজারজ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1490 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিিুল স িা-  ৃি িসিন্দ্র লাল 

দত্ত িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1491 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াছন আলী  স িা- নসজর 

আ াম্দ  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1492 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুসজি   স িা-  সনন্দ্র কু ার 

মদ  িািং-ঐ

0.07 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1493 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল ইিলা   স িা-ম াোঃ 

আলী  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1494 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িদর মদ  স িা- অ ৃি মদ  িািং-

 ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1495 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছছয়দুল আ  দ  স িা- ছছয়দ 

ম াছন  িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1496 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অ সলন্ড স িা- ব্রসজন্ড লাল 

মদ িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1497 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনর আ া দ  স িা- আিুল  

ম াছাইন িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1498 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম ৌোঃ  ুস িুল্লা   স িা- লাল 

ম া াম্মদ   িিম িািং- সি, অর 

সড, সি এলাকা সিলিংজা, 

কক্সিাজার।

0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1499 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অজুম ন মদ  স িা-  ৃি প্রাণ  রী 

মদ  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1500 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছছয়দ কাস    স িা- কসির 

আ াম্দ, িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1501 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর আ াসম্মল   স িা-  ৃি    

রস ন্দ্রোঃ  িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1502 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা হৃদ   স িা-  ৃি রস ন্দ্র   িািং-

ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1503 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মিানা স য়া  স িা-  ৃি ছত্তার  

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1504 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুনীল কাসন্ত দর  স িা  ধু 

কাসন্ত িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1505 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা উ ন্দ্র  স িা-দূগমাচরণ িািং-ঐ 0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1506 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগা াল  স িা-হৃদয়  িিমিািং-ঐ 0.15 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1507 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িদানন্দ  স িা- ম ঠান চন্দ্র মদ 

 িািং সিসনাসদর মঘানা, 

সিলিংজা,কক্সোঃ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1508 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ন মঘাষ  স িা- কৃসিষচন্দ্র  

িািং- সিসনাসদর মঘানা, 

সিলিংজা, কক্সোঃ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1509 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরী নিী  স িা-  ৃি আিদুল 

 াসলক  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1510 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ারাধন মদ   স িা-  সনন্দ্র মদ  

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1511 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রিস সল্লক গিং স িা- অসনল 

কু ার  সল্লক  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1512 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর কাসে  স িা- আজগর 

আলী, িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1513 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িিীন্দ্র স িা-  সনা সর, িািং-ঐ 0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1514 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল  াসলক স িা- 

ম াজাস র আ ািং িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1515 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািুল দাে স িা-িুগন্ধ দাে িািং-

ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1516 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অসিরা ে মা স িা- িলারা  ে মা 

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1517 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কাসে  স িা- আজগর 

আলী িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1518 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো ানু মিগ  স্বা ী- নুরুল 

আল ,  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1519 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স নুরানা দত্ত  স িা- ডাোঃ 

িুসজি ি  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1520 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সরসিাষ মদ  স িা- েচীন্দ্র 

চন্দ্র িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1521 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিভাষণ মদ  স িা-  সর ম া ন 

মদ িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1522 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািলা কাসন্ত মদ স িা- লিন 

চন্দ্র মদ িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1523 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুজীল মদি স িা- ভূসভনি 

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1524 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সে ুল কাসন্ত মদি স িা- কসি 

িসন্দি  িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1525 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রজধীি  স িা- অ ল চন্দ্র   

িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1526 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছেিাল সিকদার  স িা- িচীন্দ্র 

চন্দ্র মদ  িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1527 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রনসজি কু ার   স িা- 

সিসনাসদর মঘানা, সিলিংজা,কক্সোঃ 

 িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1528 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অরসিনু্দ মদ  স িা- ধীসরন্দ্র চন্দ্র 

 িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1529 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স্ব ন ে মা  স িা  ৃি যিীন্দ্র 

ে মা  িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1530 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রিন  স িা-িুনীল িািং-ঐ 0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1531 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রুকন মদ  স িা-  ৃি দীনিনু্ধ  

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1532 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  া িুিুল আল   স িা- কা াল 

উসিন  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1533 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসন্তাষ কাসন্ত দাে  স িা- 

িুনীল কাসন্ত দাে  িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1534 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জহুরা আক্তার  স িা-  ৃি 

নয়াকুি আলী  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1535 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা উত্ত   স িা-  নস া নসদ  

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1536 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিশু মদ স িা-  নস া ন মদ, 

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1537 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আসজজ ভট্টাচাযময  স িা- 

িুধািংশু আচাযময, িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1538 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো  আল   স িা-আিদুল 

রস   িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 

স িআর নিং ২.সিল ২.কক্স 

অি-৯৬-৯৭ িািং-৭.৭.৯৬

1539 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  দন ম া ন মদ  স িা- কালী 

চরণ মদ  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 

স িআর নিং .সিল .কক্স অি-

৯৬-৯৭ িািং-১৪.৯.৯৬
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1540 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রনা কু ার  সল্লক  স িা-  ৃি 

েোিংক কু ার  সল্লক  িািং-  ঐ

0.06 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 

স িআর নিং ১১.সিল .কক্স 

অি-৯৬-৯৭ িািং-২১.১২.৯৬

1541 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো  জা ান  স িা- িাইদুর 

র  া  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 

স িআর নিং ১২.সিল  কক্স 

অি-৯৬-৯৭ িািং-২২.০১.৯৭

1542 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অরুন আচাযময  স িা- জয়সদি 

আচাযময  িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 

স িআর নিং ১৫.সিল .কক্স 

অি-৯৬-৯৭ িািং-১৩.০৩.৯৭

1543 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইি াইল স িা-  েরফ আলী  

িািং- সিলিংজা সিসডআর কযাম্প 

এলাকা  সড যান 

 াড়া,কক্সিাজার

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 

স িআর নিং ০১.সিল .কক্স 

অি-২০১১-১২

1544 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ১) ো  আল  স িা-  ৃি 

খসললুর র  ান  িািং- 

মচৌধুরী াড়া, সিলিংজা ২)ম া: 

রসফক স িা- িাজর  ুলু্লক িািং- 

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাধীকার িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্  ে  রীিাসন্ত মকান 
1545 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ১)ম া: িয়াসজদ  স িা- ৃি 

ছিয়দুর র  ান িািং-

রু াসলয়ারছড়া কক্সিাজার 

২) াসফজ উল্লা  স িা- দুদু 

0.04 সিলিংজা 2222 2 রসিি  াটি কাো ি জির দখল স িআর নিং ০২.সিল .কক্স 

অি-২০১১-১২

1546 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া:  াস দুর র  ান স িা- ৃি 

আিুল িের িািং-মচৌধুরী  াড়া 

সিলিংজা (২) ম া: আল  স িা-

ঐ

0.02 সিলিংজা 2222 2 রসিি  াটি কাো ি জির দখল

1547 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছছয়দ নুর স িা-ম া: ফসরদুল 

আল  িািং- িাস সিযকা  ল্লী 

কক্সিাজার।

0.03 সিলিংজা 2222 2 রসিি জির দখল স িআর নিং ১০.সিল .কক্স 

অি-২০১১-১২

1548 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ১) সলেন মদ, স িা-িাধন মদ 

২) নাসছর উসিন, স িা-ফসরদুল 

আল  ৩) জা াল ম াসিন 

স িা-মজির  ুলু্লক িিমিািং-

0.5 সিলিংজা 2222 2 রসিি জির দখল

1549 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ১) মজািাসয়র ম াসিন স িা-

নসজর আ  দ ২) ম া: আলী 

ইউছু  স িা-মলাক ান  াসক  

৩) আবু্দল্লা  স িা-ম া: আলী 

0.6 সিলিংজা 2222 2 রসিি জির দখল স িআর নিং ১৪.সিল .কক্স 

অি-২০১১-১২

1550 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ১) লাল স য়া স িা-আসনায়ার 

আলী ২)  াসনক মদ, স িা-

অসজি মদ ৩) ো জা ান, 

স িা- কছুদুর র  ান ৪) ম া: 

0.8 সিলিংজা 2222 2 রসিি জির দখল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1551 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ১) আিদুল্লা  স িা-ইি াইল 

২) িালা ি উল্লা  স িা-

ইি াইল ৩) ম া াম্মদ আলী 

স িা-ম া াম্মদ িকু্স িিমিািং-

0.35 সিলিংজা 2222 2 রসিি জির দখল স িআর নিং ২১.সিল .কক্স 

অি-২০১১-১২

1552 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ১)  া িুিুর র  ান স িা-নুরুল 

কসির  িািং-িাস সিযকা  ল্লী

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি জির দখল স িআর নিং ২৬.সিল .কক্স 

অি-২০১১-১২

1553 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ১) ম া:  ািুদ কসর  স িা-

ো িুল কসর  িািং- সি  

মচৌধুরী  াড়া

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি জির দখল স িআর নিং ০৩.সিল .কক্স 

অি-২০১২-১৩

1554 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ১) ম া: নুরুন্নিী স িা- ৃি 

ো িুল আল  িািং-গাসড়র  াঠ 

িাউিলা

0.05 সিলিংজা 2222 2 রসিি জির দখল স িআর নিং ১.সিল .কক্স অি-

২০১২-১৩

1555 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ১) ম া াম্মদ নুরুন নিী স িা-

 ৃি আিদুল খাসলক িািং-

িনরূ া  াড়া

0.2 সিলিংজা 2222 2 রসিি জির দখল

1556 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অরসিন্দ্র ে মা  স িা- কালু ে া  

িািং-দসিণ িাস সিযকা  ল্লী,  

কক্সিাজার।

0.02 সিলিংজা 2605 2 রসিি জির দখল

1557 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মরজাউল কসর   স িা- আিুল 

খাইর  িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি জির দখল

1558 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া ািং িা শুৃুল  ক  স িা- 

খুসেলা িরদার  িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1559 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নসজর উসিন  স িা-  ৃি িদর 

উসিন িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1560 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা এনা ুল  ক   স িা- ফসরদুল 

আল   িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1561 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ইউনুচ   স িা ি ৃ 

আসজজুর র  ান  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1562 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কসির আ াম্মদ  স িা-   িািং- 

িাস িযকা  ল্লী ি সিসনাদর 

মঘানা

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1563 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল কসির  স িা- আোঃ 

কাসে   িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1564 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  িুলিান  স িা-  ৃি খুইলযা 

স য়া   িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1565 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আছাদুজ্জা ান  স িা- আোঃ 

 ান্নান  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1566 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ আসজজ  স িা- আিুল 

কাসে    িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1567 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কালা   স িা- ম াোঃ  

মিসল   িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1568 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রু া  স িা-  ুসলন িািু   িািং-ঐ 0.02 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1569 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কালু স িী  স িা-  ৃি  াসিিুর 

র  ান   িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1570 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আল   স িা- আিুল িের   

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1571 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো  আল   স িা- আসল আোঃ  

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1572 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাদল ে মা  স িা- শুধয ে মা  

িািং- দসিণ িাস সিযকা  ল্লী, ি 

সিসনাদর মঘানা।

0.81 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1573 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ িা াদ  স িা- ম াোঃ আলী 

মেখ িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1574 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জা াঙ্গীর  স িা-  ৃি আিুল 

ম াসিন িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1575 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  ান্নান  স িা- ফজলুল  ক 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1576 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইজ্জি আলী   স িা-  ৃি আোঃ 

গসন  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1577 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা এনা ুল  ক  স িা- ফসরদুল 

আল , িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1578 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািুল  স িা- সছসিক আ ািং  

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1579 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কা াল িাস ি  স িা- সনর 

উসিন  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1580 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো াজালাল  স িা-  খছুদুর 

র  ান  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1581 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কা াল আর ান  স িা-  াজী 

েরাফি আলী  িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1582 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসদ আল   স িা-  াজাী  িািং-

ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1583 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কায়চার   স িা- ম াোঃ ইউনুচ   

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1584 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রাজা স য়া  স িা-  িািং-ঐ 0.02 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1585 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মরজাউল কসর   স িা- আিুল 

খাইর   িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1586 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো াজা ান  স িা- োেশুল 

 ক  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1587 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মরাকোনা  স িা-  ৃি ম াোঃ 

আলী  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1588 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস র ম াসিন   স িা- আসল 

আ  দ  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1589 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নাসছর   স িা- াজী িদর উসিন 

 িািং- দসিণ িাস সিযকা  ল্লী ি 

সিসনাদর মঘানা

0.02 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1590 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস ন স িা- ইিলা  িািং-ঐ 0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1591 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সলেন ে মা স িা- কালু ে মা 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1592 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আসনায়ার ড্রাইভার  স িা- 

 সফজ ড্রাোঃ  িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1593 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুনু মদ  স িা- জিীন্দ্র মদ িািং-

ঐ

0.02 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1594 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ জাদ ম সিন স িা- 

 সনরুজ্জা ান িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1595 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  া ুনর রসেদ  স িা-ম াোঃ নুরুর 

কসির িািং-ঐ

0.4 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1596 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল  ক স িা-  াজী স য়া 

িািং-ঐ

0.4 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1597 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা শুনাসিসি  স িা- গুরা স য়া  

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1598 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর কসির  স িা-  িািং-ঐ 0.15 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1599 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো শুল আল   স িা-  ৃি 

িসদউল আল   িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1600 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রিন চক্রিিী  স িা- কষ্ট 

চন্দ্রিিী  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1601 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সলেন মদ  স িা- িসিন চন্দ্র মদ 

 িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1602 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িস দুল ইিলা   স িা- প্রকাে 

মলদু স য়া  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1603 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম ৌছার আোঃ  স িা- শুকু্কর  িািং-

ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1604 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ঞু্জর আল   স িা-  ৃি কসির 

আ ািং  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1605 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াছাম্মদৎ ফসরদা  ারসভন  

স্বা ীÑ আিদুর রসেদ  িািং- 

সিসড আর কযাসম্পর  াসশ্বমাস্থ  

রসিি িন ভূস  এলাকা, 

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1606 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সনলু  সল্লক ( িাড়–দার)  স িা-

 িুসকন্দ্র  সল্লক িািং-ঐ

0.5 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1607 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুসলন  সল্লক  স িা-িুসকন্দ্র  

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1608 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো  আল   স িা- অজ্ঞাি  

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1609 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স য়া ম াসিন  স িা-  ৃি 

 াসফজুর র  ান  িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1610 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসের আ াম্মদ  স িা-  ৃি 

আস নুসিন িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1611 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কালা    স িা- মগালা  

রসফক  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1612 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনর আ া দ   স িা- আিদুল 

শুকু্কর   িািং-ঐ

0.3 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1613 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ম াোঃ কাসছ   স িা-  ৃি 

আজগর আলী িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1614 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুন্নিী  স িা-  আোঃ  াসলক  

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1615 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািুল মদ  স িা- জুনু মদ, িািং-

ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1616 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ারাধন মদ স িা- অশ্বনীকু ার  

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1617 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুসলন মদ  স িা-  িািং-ঐ 0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1618 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  িীসররস্বর দত্ত  স িা-  ৃি 

কাস রা  দত্ত  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1619 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো  আল   স িা-  ৃি 

আিদুৃূল কসর   িািং- সিসডআর 

কযাসম্পর  াসশ্বমাস্থ রসিি িন 

ভূস  এলাকা সিলিংজা, 

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1620 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসফজ আ া দ স িা-  ৃি 

মগালা  ম াস্তাফা িািং- মচৌধুরী 

 াড়া, কক্সিাজার।

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1621 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা শুস্ত সল্লক  স িা-  ৃি কসল 

কু ার  সল্লক  িািং-ঐ

0.14 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1622 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুেিংক  সল্লক  স িা- কাসল 

কু ার  সল্লক   িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1623 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অেিংক  সল্লক স িা- কালী 

কু ার  সল্লক িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1624 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ে ন্ত সল্লক  স িা- কালী কু ার 

 সল্লক   িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1625 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স জান   স িা- আক্তার র  ান 

  িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1626 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ীর কাসে   স িা- িাচা স য়া   

িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1627 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল  ইিলা   স িা- সছসিক 

আোঃ  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1628 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুসনল  সল্লক   স িা- দানু 

 সল্লক  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1629 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ জসন স িা- ম াÑ িস দুর 

র  ান  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1630 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  অসনল  সল্লক  স িা-  িািং-ঐ 0.4 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1631 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অরুণ আচাযম  স িা-  ৃি 

জসয়সদি আচাযম  িািং-ঐ

0.24 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1632 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আসশ্বনী  সল্লক  স িা- িরুণী  

 সল্লক   িািং-ঐ

0.24 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1633 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ভাগযচন্দ্র মদ স িা- জুসগি চন্দ্র 

মদ  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1634 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িিীয়ন্দ্র নাথ্ মদ  স িা-  ৃি 

 ন ারী মদ   িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1635 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ফুলয কু ার ধর স িা-  ৃি 

  াসদ ধর  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1636 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অসধরা  ে মাি স িা- সিসড 

আর কযাসম্পর  াসশ্বমাস্থ রসিি 

িন ভূস  এলাকা, সিলিংজা ,কক্সোঃ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1637 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  িািুসদি  াখ স িা- অসিন্দ্র মদ 

 িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1638 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  রীিীি মিৌদয  িািং-ঐ 0.08 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1639 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  দন কু ার  স িা- কালীসন মদ 

 িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1640 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুসলন স িা-  ৃি জসগন্দ্র মদ  

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1641 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাদানন্দ্র মদ  স িা- ম ঠান মদ  

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1642 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসনক মদ  স িা- কালু মদ  

িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1643 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা উত্ত  কু ার মদ  স িা- কালু 

মদ, িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1644 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সন মল মদ  স িা-  রাজি চন্দ্র 

মদ  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1645 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অসজদ  স িা- অজ্ঞাি  িািং- 

সিসড আর কযাসম্পর  াসশ্বমস্থ  

রসিি িন ভূস   এলাকা 

সিলিংজা, কক্সিাজার।

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1646 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাসজর  লু্লক  স িা-  ৃি 

খসলল স য়া িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1647 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কসির আ াম্মদ স িা-  ৃি 

আিদু মছাি ান  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1648 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ইি াক স িা-  ৃি 

ম ালজান িদম ার  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1649 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুণম মচৌধুরী  স িা- যিীন্দ্র  িািং-

ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1650 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসদ  আল  স িা-  ৃি আোঃ 

 াসলক িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1651 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসিিুর র  ান স িা-  ৃি ম া 

কালু  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1652 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসিিুল্লা   স িা-  ৃি র  ি 

উল্লা  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1653 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগালা  সকিসরয়া  স িা-  ৃি 

িাচু িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1654 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা র জান স িা-  ৃি িদরুল  িািং-

ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1655 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ানুল  ক স িা- িরকি 

কসির িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1656 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মরাকন আলী  স িা-  ৃি  াজী 

িুলিান   িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1657 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ইি াইল   স িা- ম াোঃ 

ম স র আলী  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1658 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ নাসছর স িা-িািুসম্বর  িািং-

ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1659 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী েরফি  স িা-  ৃি 

আস র  া জা  িািং-ঐ

0.24 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1660 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল্লা    স িা-  ৃি ম ঠান 

আলী  িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1661 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগালা  ম াস্তাফা  স িা-  ৃি 

আলী ম াসিন  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1662 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগাল করাজ  স িা-  ৃি ম াোঃ 

 াসে   িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1663 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো  আল   স িা- ছিয়দ নুর, 

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1664 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিকদার স িা- ছিয়দ নুর, িািং-

ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1665 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ো াজান  স িা- 

ম াকসিদ  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1666 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সরয়াজ উ্সৃিন  স িা-  ৃি 

ো  আল    িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1667 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ে ীদুল্লা   স িা- েসফক 

আ া দ িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1668 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ান উল্লা   স িা- েসফক 

আ া দ িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1669 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু িকর সছসিক স িা- 

আিদুর রসেদ িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1670 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল ম াসিন স িা- ঐ িািং-ঐ 0.25 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1671 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ডাক্তার সফসরাজ খান স িা- 

 ীর আ াম্মদ  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1672 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  দন কু ার মদ স িা-  ৃি 

কালা চরণ মদ িািং- সিসনাদর 

মঘানা, কক্সিাজার

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1673 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রসিন্দ্র কু ার মদ স িা-  ুসলন 

মদ িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1674 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িি ালা মদ  স িা-  ৃি  লীন 

 সল্লক  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1675 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুসনল   স িা-  ৃি িাসনশ্বর   

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1676 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সলেন  স িা-  ৃি ননী মগা াল 

মদ  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1677 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািুল দাে  স িা-  ৃি  ৃসকন্দ্র 

দাি  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1678 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সনসনাদ  সল্লক  স িা- কু ুদ 

 সল্লক  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1679 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসনক ধর  স িা- রাখাল  ধর  

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1680 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রাখাল চন্দ্র দাি  স িা- িসজন্দ্র 

দাি িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1681 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অনীল মদ   স িা- গুনধর মদ, 

িািং-ঐ

0.4 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1682 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িলরা  মদ  স িা-  নীন্দ্র মদ, 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1683 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা েস্তুনাথ্ িসনক স িা-  ৃি শ্বীরথ্ 

চন্দ্র িসনক িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1684 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািুল দাে  স িা-  ৃি রিীন্দ্র  

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1685 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িধীর ধর  স িা-  ৃি  রকৃষ্ণ 

ধর িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1686 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা উত্ত   সল্লক  স িা-  ৃি  াঠান 

 িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1687 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ীল ধর স িা-  ৃি নয়ন  সর 

ধর  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1688 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাফর  আ  দ স িা-  ৃি আোঃ 

গসন  িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1689 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সন মল চন্দ্র  স িা-  ৃি িস স্ত 

চন্দ্র িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1690 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ধু চন্দ্র ে মা স িা- প্রফুল্ল ে মা 

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1691 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স নু্দ  সন্দর  স িা- িািং-ঐ 0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1692 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রসচিা মখালা  স িা-  িািং- 

িািোস মনাসলর  সি  সদক

0.52 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1693 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসব্বর আ ািং স িা- আোঃ 

কাসদর িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1694 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  চুর  স িা- আ ািান আলী 

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1695 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  জাফর আল  স িা- িসফ 

আল  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1696 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা   লযাা ে মা স িা- অজয় ে মা 

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1697 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু িকর  স িা- রসেদ আ ািং 

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1698 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ীর কাসে  স িা-িাচা স য়া 

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1699 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ  ম াসিন স িা-  ৃি 

মদিয়ান আলী িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1700 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা প্রকাে দাে স িা-  দন দাে, 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1701 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ি ন ক মকার স িা- অিুল 

ক মকার, িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1702 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মদসিন্দ্র মদ স িা-  ৃি মগৌরচন্দ্র 

মদ িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1703 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ধন ধর স িা-  ৃি দূগমাচন্দ্র ধর 

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1704 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দুলাল কাসন্ত মদ  স িা-  ুসরন্দ্র 

লাল মদ  িািং-ঐ

0.16 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1705 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুসদ আলী  স িা-  ৃি িরুনী 

কু ার  ালী  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1706 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সেন্দ  েীল  স িা-  ৃি েুনু 

সেল  িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1707 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল  ঞু্জর  স িা-  ৃি দারুক 

আ ািং  িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1708 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রসেদ আ ািং  স িা-  ৃি আোঃ 

কসর    িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1709 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসনক মদ  স িা-  ৃি কালু 

চরণ মদ  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1710 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাফর আল   স িা-  ৃি আোঃ 

র  ান  িািং-  সি  লার  াড়া 

কক্সিাজার।

0.19 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1711 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ  াসক  আলী স িা- আিু 

মছাি ান িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1712 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা খা ীসন ে মা  স িা-  ৃি সনক্ঞ্ঞু্জ 

সি ারী ে মা  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1713 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মনানারা  মদ  স িা-  ৃি 

অশ্বীসন মদ  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1714 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল আল   স িা-  ৃি 

ম দাসয়িুল র  ান  িািং-ঐ

0.16 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1715 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  স িুল্লা   স িা- লাল ম া াম্মদ 

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1716 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া জস র  স িা-িাস র  িুক  

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1717 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মফরসদৌি   স িা-ঐ, িািং-ঐ 0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1718 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ রসফক  স িা-ঐ, িািং-ঐ 0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1719 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসদ আল   স িা- িরুসিা া 

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1720 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জয়নাল আসিদীন  স িা-  ৃি 

আিু মছাি ান  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1721 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছিয়ি আলী  স িা-  ৃি 

ছিয়দুর  র  ান  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1722 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনর আ  দ  স িা- আিুল 

ম াসিন, িািং-ঐ

0.033 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1723 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর আ াম্মদ স িা-ঐ, িািং-ঐ 0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1724 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর আল  স িা- আিুল 

ম াসিন িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1725 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলী আ াম্মদ স িা-   ৃি 

িা শুে, িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1726 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজুল  ক স িা- নুর স য়া 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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খসিয়ান
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আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1727 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ম াোঃ ম াসিন স িা-  ৃি 

নসজর আলী িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1728 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কসির  আ ািং স িা-  ৃি আোঃ 

ছা াদ  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1729 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছছয়দ কাসে   স িা-  ৃি 

কসির আ ািং ম য়াজী  িািং-ঐ

0.22 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1730 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল ইিলা  স িা-  ৃি 

আিদুল আলী িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1731 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  াসলক  স িা-  ৃি 

ম াজারফ আলী িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1732 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা এ িান আলী স িা- নসজর 

আ ািং িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1733 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছসর  িিদাগর  স িা- লাল 

স য়া সিকদার িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1734 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসফজ সজয়াউল  ািান  স িা-

নুর  ম া াম্মদ িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1735 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াজাস র স য়া  স িা- িখাদ 

ম াসিন  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1736 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছছয়দ স য়া স িা-নসজর আ ািং 

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1737 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অধযাোঃ নুরুল   ক  স িা- এ  

র  না মচৌোঃ িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1738 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসফজ আ ািং স িা-  ৃি  

ম াস্তাক, িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1739 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রসেদ আ ািং স িা-  াজী 

আ ম্দ, িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1740 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর আ ািং  স িা- ঐ, িািং-ঐ 0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1741 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসরদুল আল  স িা-  ৃি 

ফজল কসর  িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1742 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াক্তার আ াম্মদ স িা-  ৃি 

সছসিক আ ািং িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1743 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগালা  ম াস্তাফা স িা- 

িজু ুসিন িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1744 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা গফুর নিং-১ স িা-  ৃি এজা ার 

স য়া িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1745 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা গফুরনিং-২ স িা- কুিুি  িািং-ঐ 0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1746 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ নসজর আ াম্মদ স িা- 

আ িান আলী িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1747 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জস র আ ািং স িা-  ৃি ঐ িািং-

ঐ

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1748 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আনছার আল  স িা-  ৃি 

আক্কল আলী িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1749 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসল ুল্লা  স িা: মলাক ান 

 াসক  িািং-ঐ

1.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1750 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ািান  স িা-  ৃি কালা স য়া  

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1751 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সরয়াজ উসিন  স িা-  ৃি দ ল 

কসর   িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1752 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রাস ন্দ্র  সল্লক  স িা  ৃি 

গুন ালী  সল্লক  িািং- িাি 

োস মনাসলর  সি  সদসক

0.07 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1753 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রিীন্দ্র কু ার মদ  স িা-  ুসরন্দ্র 

 াল মদ  িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1754 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগা াসল চন্দ্র আচাযময  স িা- 

দীসনে চন্দ্র আচাযময  িািং-ঐ

0.24 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1755 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  স  উসিন  স িা-  ুি নুরুল 

আিছার  িািং-ঐ

0.16 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1756 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ে সির আল  স িা- আোঃ 

শুকু্কর  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1757 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইসিি  স িা-  ৃি ইসি েরীফ 

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1758 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ড্রাই ম াোঃ ছিয়দ কসর  স িা- 

ড্রাই ম া াম্মদ ছছয়দ িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1759 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দানু স য়া  স িা-  ৃি কালা চান 

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1760 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  স দুর র  ান স িা- মগালা  

মিাি ান িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1761 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ঞু্জরুল আল  স িা- ম াোঃ 

িুলিান  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1762 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল   াসে  স িা-  ৃি 

 ায়দার আলী িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1763 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জয়নাল আসিদীন  স িা- 

ম াখসলচুর  র  ান িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1764 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল  াসে  স িা-  ৃি 

কসলউর আলী িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1765 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কালা স য়া স িা-  ৃি আেরাফ 

আলী িািং-ঐ

0.13 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1766 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আসজজুল  ক স িা- িসের 

আ ািং িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1767 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুসজিুর র  ান স িা-  াস দুর 

র  ান িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 

স ি আর নিং ০৮.সিল ৬৫. 

কক্স আি ৯৮-৯৯

1768 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) ম া আক্তার কা াল স িা- 

 ৃি ইউছু  আলী সিকদার িািং- 

সিলিংজা, সিদকার  াড়া।  (২) 

আিূল কালা  স িা-  াজী 

0.5 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 
1769 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) ম াোঃ মিসল  স িা-  ৃি 

নুর আ ািং (স য়ন) িািং- 

সিলিংজা, িাি  াড়া , কক্সোঃ 

(২) ম াোঃ জসি , স িা-  ৃি 

0.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি িহু  ূিম  ইসি 

উত্তরাসধকারী িূসে জির 

দখল কসরয়া আসিসিসছ। 

নসথ্ ে  রীিাসন্ত মকান 

স ি আর নিং ০৯.সিল ৬৯. 

কক্স আি ৯৮-৯৯

1770 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ নুরুল কসির স িা- আিুল 

কাসে  িািং- িাস সিযকা,  ল্লী, 

সিলিংজা কক্সোঃ

1.05 সিলিংজা 2605 2 রসিি  াটি কাো ি জির দখল
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1771 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) জসি  উসিন স িা-  ৃি 

আোঃ  ুনাফ িািং-  সিলিংজা 

মচৌধুরী  াড়া কক্সোঃ (২) ছছয়দুর 

র  ান স িা-  ৃি 

1.12 সিলিংজা 2605 2 রসিি  াটি কাো ি জির দখল স ি আর নিং ২.সিল ৬.কক্স 

আি ৯৮-২০০০

1772 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) ম াোঃ মিসল  ( িািইল্লযা) 

স িা-  ৃি নুর আ ািং (স িন) 

িািং- সিলিংজা, িাি.  াড়া। 

(২)  ীর কাসে   স িা-  ৃি 

1.25 সিলিংজা 2605 2 রসিি  াটি কাো ি জির দখল স ি আর নিং ৩.সিল ৭.কক্স 

আি ৯৮-২০০০

1773 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) ম া জিী  স িা-  ৃি আোঃ 

 ুন্নাফ। (২)  সনরুল  ক,  ীিং- 

কাসদর ম াসিন  (৩) আক্তার 

স িা- ম াোঃ কালু িিমিা- 

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি  াটি কাো ি জির দখল

1774 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) নুরুল আল  (ধৃি) স িা- 

 ৃি আিুল  ঞু্জর  িািং- দোঃ 

রু াোঃ ছড়া ,  াসির 

ঘাে,মেক াড়া, কক্সিাজার। (২) 

0.4 সিলিংজা 2605 2 রসিি  াটি কাো ি জির দখল স ি আর নিং ৪.সিল ৮.কক্স 

আি ৯৯-২০০০ িািং-১৩.৮.৯৯

1775 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স ন াজুর র  ান স িা-আক্তার 

র  ান িািংÑসিলিংজা, 

কক্সিাজার।

0.2 সিলিংজা 2605 2 রসিি  াটি কাো ি জির দখল

1776 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল আল  স িা- আিুল 

ম াসিন, িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 7101 2 রসিি  াটি কাো ি জির দখল স ি আর নিং ৫.সিল ১১.কক্স 

আি ৯৯-২০০০ িািং-১৩.৮.৯৯

1777 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  ম ািাসলি স িা- আোঃ 

রসেদ িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 7101 2 রসিি  াটি কাো ি জির দখল

1778 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িারক ম াসিন স িা- ফারুক 

আ ািং,  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ- স ি আর নিং ২.সিল ৫০.কক্স 

আি ২০০-২০০১ িািং-

১০.৬.০১

1779 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইউিুছ আলী স িা-  াজী  

েরীফ, িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1780 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসরদ  স িা- কালা স য়া  িািং- 

ঐ

0.08 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ- স ি আর নিং ১০.সিল 

৫০.কক্স আি ৯৬-৯৭ িািং-

২৬.১১.৯৬

1781 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াজাফফুর আ  দ  স িা- 

ফজর আ ািং  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1782 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ন্না  আ াম্মদ স িা- আিুল 

কাসে  িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1783 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ আসজজ  স িা- ম াোঃ 

 ারুন িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1784 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  াসক   স িা- আসজরন 

ছিদয িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1785 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাসফজ আ াম্মদ স িা- আলী 

স য়া মচৌোঃ িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1786 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফজল আ ািং স িা- অসছ 

উসিন  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1787 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াক্তার  আ ািং স িা- ফজল 

আ ািং িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1788 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা খুইলযা স য়া স িা- ছছয়দুর 

র  ান িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1789 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কাসে   স িা-  খুইলযা 

স য়া  িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1790 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মলাক  ান  াস ক  স িা- ঐ  

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1791 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ  াসনফ স িা-  ৃি এ দাদ 

ম াসিন িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1792 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাফর আল  স িা- নসজর 

আ ািং িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1793 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ড্রাই আিু স িা- ঐ, িািং- ঐ 0.2 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1794 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  ক স িা-  ৃি আিুল 

 াসে  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1795 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল  ক স িা-  ৃি আিদুল 

িারী িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1796 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ  ম াসিন স িা-  ৃি 

 কিুল আ ািং িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1797 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মরাসকয়া মিগ  স িা-  ৃি 

ছ্সৃৃ্দ্সৃদক আ ািং িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1798 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ আনু স য়া  স িা- আলী 

আ ািং িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1799 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ম াসিন স িা- আিুর 

ম াসিন, িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1800 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছসকনা খািুন  স িা-  ৃি আোঃ 

ছালা  িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1801 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জালাল আ ািং স িা-  ৃি 

ম াখসলছুর র  ান িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1802 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা েসফউল্লা  স িা- আ াম্মদ  

ম াসিন িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1803 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ন্না   স িা-  ৃি ম াোঃ ইয়াসছন 

িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1804 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইিলা   স িা- ম াোঃ সছসিক, 

িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1805 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িজল  স িা- আলী  আকরা  

িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1806 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াজা ার স য়া স িা- িুলিান  

িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1807 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ম াসিন ম ম্মিার  স িা- 

 ৃি আোঃ রসেদ িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1808 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছিয়দ খািুন স িা-  ৃি নুরুল 

ইিলা  িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1809 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছসকনা খািুন স িা-  ৃি আিুল 

ম াসিন িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1810 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফজল কসর  স িা-  ৃি 

এজা ার স য়া িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1811 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ কসর  স িা-  ৃি এজা ার 

আ ািং িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1812 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা খুইলযা স য়া স িা- ম া া ার 

আ  দ িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1813 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল কসির স িা- িসদউল  

আল   িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1814 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম ফাজ উসিন স িা- ো শুল  

হুদা সিকদার িািং- ঐ

0.4 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1815 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাফর আলী স িা-  সিউর   

র  ান িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1816 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মরােনর আরা  স িা রুহুল 

আস ন  িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1817 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ডাোঃ ছিয়দ নুর  স িা-  ৃি আোঃ 

ছাত্তার  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1818 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা শুকু্কর স িা-  কালা স য়া িািং- 

ঐ

0.04 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1819 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ ম াসিন স িা- 

ছছয়দুর র া ন িািং- ঐ

2 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1820 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ াদ  স  উসিন স িা- রুহুল 

আ ীন িািং- ঐ

0.6 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1821 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছছয়দ আ ািং স িা-  ৃি আলী 

আকির   িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1822 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  াসল   াস্টার স িা- িািং- 

ঐ

0.2 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1823 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া ইি াইল  স িা- ম া  

ছছয়দুল্লা   িািং- ঐ

0.24 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1824 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলিাফ স য়া  স িা- 

ম াজা ার আ ািং  িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1825 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ নুর ম াসিন  স িা-  ৃি 

নুরুল আল   িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1826 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলী আ ািং স িা- র জান 

আলী িািং- ঐ

0.3 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1827 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ রস    স িা- েসফক 

আ াম্মদ, িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1828 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  কসল ুল্লা    স িা-  াজী  

নুরুল ইিলা   িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1829 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আক্তার কা াল স িা-   ৃি 

অসচউর র  ান  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1830 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছছয়দ আ া দ স িা-  ৃি 

ফজর আলী, িািং- উ সজলার  

স ছসন

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1831 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ রসেদ স িা-  ৃি আিুল 

িের  িািং- াজী  াড়া, 

মগাডাউন স ছসন।

0.5 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1832 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ জসলল  স িা- সছসিক 

আ াম্মদি  িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1833 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল  ক  স িা-  ৃি আিুল 

ম াসিন   িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1834 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াস্তাক আ ািং  স িা-  ৃি 

নুরুজ্জা ান িািং- ঐ

0.14 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1835 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফজল কসর   স িা-  ৃি  ধু 

আলী িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1836 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ে সির আলী  স িা- িুলিান 

আ ািং  িািং- ঐ

0.24 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1837 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস র ম ািন  স িা-  ৃি 

 সনরুজ্জা ান  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1838 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িিায়দুল  ক  স িা-  ৃি 

এজা ার স য়া  িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1839 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর আ াম্মদ   িা-  ৃি  

সছসিক আ ািং  িািং- ঐ

0.07 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1840 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা েসফকুর র  ান স িা-  ৃি আোঃ 

আসজজ িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1841 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  শুকু্কর  স িা-  ৃি নাগু 

স য়া িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1842 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িি ান  স িা- িুলিান আ ািং  

িািং- ঐ

0.07 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1843 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মিকান্দর  স িা-  ৃি আ ািং 

মছাি ান   িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1844 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা গুলজান মিগ   স িা-  ৃি 

ম াোঃ িুলিান   িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1845 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ে সির আল  স িা- আলী 

আল , িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1846 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছিয়িা খািুন  স িা-  াসফজ 

নুরুর , িািং- ঐ

0.14 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1847 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা গাজী রসফক উসিন স িা-  াজী 

 াড়া,  িািং-মগাডাউাসনর 

স ছসন।

0.06 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1848 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নাসজর ম াসিন  স িা-  ৃি 

ম াোঃ ইউিুফ িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1849 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আেরাফ আলী স িা-  ৃি 

ফসকর ম া ািং িািং- ঐ

0.15 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1850 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল খাসলক স িা- ি ার 

আলী িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1851 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুলু স য়া স িা-  ৃি আোঃ রসেদ 

িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1852 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনায়ারা মিগ   স্বা ী- আোঃ 

কসর   জু দার  িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1853 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মরাসকয়া  মিগ   স িা-  াজী 

ম াোঃ িয়াস দুল্লা   িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1854 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নাজ ুল হুদা স িা-  ৃি আোঃ 

 সজদ  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1855 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনরুল আল  স িা-  ৃি আোঃ 

ছা াদ িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1856 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো  আল   স িা- িসদউল 

আল  িািং- ঐ

0.16 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1857 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সর ল কাসন্ত ধর  স িা-  ৃি 

শ্রীরা  ধর  িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1858 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আসেিকু ার িড়–য়া স িা- 

মদি প্রোি িড়–য়া   িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1859 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু কাসে  স িা- ফসি 

আলী, িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1860 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো া আল  স িা-  ৃি ছছয়দ  

আ াম্মদ িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1861 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  িাসল আ াম্মদ স িা-  ৃি 

স য়া ম াসিন  িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1862 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসয়জ আ ািং স িা-  ৃি স য়া 

ম াসিন িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1863 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো া আল  স িা- ম াোঃ  সজদ 

িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1864 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস না খািুন স িা- ৃি ফজল 

আ ািং, িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1865 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল  ক স িা িসফ র  ি 

িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1866 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রসফক আ ািং স িা-  ৃি 

আছ াি উসিন িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1867 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  সজদ স িা-  ৃি ছছয়দ 

আ াম্মদ  িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1868 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রসফক আ ািং স িা- আিুল  

ম াসিন িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1869 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাইফুল  স িাঐ  িািং- ঐ 0.08 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1870 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইসলয়াি  স িা- ঐ   িািং- ঐ 0.06 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1871 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ কালু স িা-নুর নসি িািং- ঐ 0.15 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1872 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ে র আলী  ুসিন স িা- অসছয়র 

র  ান িািং- ঐ

0.24 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1873 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সগয়িা উসিন স িা- ৃি আলী  

আ ািং িািং- ঐ

0.24 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1874 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো াদাি ম াসিন স িা- 

রসফকুল ইিলা  িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1875 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কাসে  আলী  স িা-  াজী 

ছিয়দ আ ািং, িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1876 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ছুদা খািুন  স্বা ী-  াজী 

আজ  আলী  িািং- ঐ

0.22 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1877 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছছয়দ আ ািং  স িা-  ৃি আোঃ 

জসলল, িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1878 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা লাইলা মিগ   স িা- আিুল 

মিগ   িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1879 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর খািুন  স্বা ী-  ৃি জসি   

িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1880 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ আেরাফুল র  ানি  

স িা-ঐ  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1881 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা শুনীল কাসন্ত  স িা- হৃদয় 

কাজল দাে িািং- সি.সড. আর. 

কযাম্প িিংলগ্ন।

0.18 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1882 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িন্ত ে মা স িা- মগাকাল ে মা 

িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1883 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া ম্মদ ম াসিন স িা- ম াোঃ 

ইব্রাস   িািং- ঐ

0.45 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1884 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কাসে   স িা-  ৃি 

ম াোঃ ইউিু  িািং- র  াসনয়া 

 ািািা,  া াড়িলী, কক্স

0.12 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1885 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাসরক  াসি স িা-  ৃি 

 কসলছুর র  ান  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1886 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ িাদো স য়া স িা-  ৃি 

আিদুর র  ান িািং- ঐ

0.16 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1887 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ নাসছল  স িা-  ৃি 

খুলুস য়া িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1888 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ িসের স িা- ম াোঃ ম াসিন 

িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1889 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ মিাসল  ানি স িা- স োঃ 

 ৃি মলয়াকি  িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1890 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া া নুর মিগ  স্বা ী- িািং- ঐ 0.03 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1891 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ িাইফুল  ইিলা  স িা- 

 ৃি ম াোঃ ইি াইল িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1892 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ সিরাজ  াসি স িা- ছিয়দ 

মি াড়ী িািং- ঐ

0.18 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1893 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুিু  স িা আোঃ ইব্রাস  ,  িািং- 

ঐ

0.14 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1894 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ নিী স িাÑ আোঃ  াসে , 

িািং- ঐ

0.14 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1895 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ আিু িক্কর স িা- 

আলস য়া, িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1896 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ১) আইয়ুি আলী স িা-আিদুল 

 াসলক  ২) এ দাদুল  ক স িা-

আিদুর রসেদ িিমিািং- দসিণ 

সডককুল

0.45 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1897 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ১) সগয়াি উসিন স িা-আিুল 

ম াসিন ২) ম া াম্মদ মখাকন 

স িা-আিুল কালা  িিমিািং-

দসিণ সডককুল

0.6 সিলিংজা 7101 2 রসিি -ঐ-

1898 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ফসরদ স িা- ৃি সছসিকুর 

র  ান  িািংÑর  াসনয়া  ািািা 

 া াড়িলী, কক্সিাজার।

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি --------

1899 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ:  সজদ স িা- ৃি আ: 

 াসি  িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি ------------

1900 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: েসফ  স িা- ৃি আবু্দর 

র  ান  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1901 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ম াসিন  স িা- ৃি নসজর 

আ াম্মদ  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ- স িআর নিং-০৫.সিল 

অি.কক্স ২০১১-২০১২

1902 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: জািল ম াসিন  স িা- ৃি 

ইন্দাস ন  িািংÑঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ- স িআর নিং-০৭.সিল 

অি.কক্স ২০১১-২০১২
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1903 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ছসল  স িা- কিুল আ ািং 

 িািংÑঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1904 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: আস র ম াসিন স িা- ৃি 

 সজিুর র  ান  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1905 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী জস র ম া াম্মদ  স িা-

খসললুর র  ান  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1906 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুর র  ান স িা- াছান 

উল্লা   িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1907 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মলদু  স িা-উসকল আ ািং িািং-

ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1908 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িিাইদুল আল   স িা-আিুল 

কাসে  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1909 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুি িালা  স িা-আস র 

ম াসিন িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1910 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াছন স িা- ৃি খসলল িািং-ঐ 0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1911 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ে িু স িা-আিুল খাসয়র 

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1912 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: আিুল ফজল স িা- ৃি 

িয়াস দ  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1913 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইউছুি স িা- ৃি আবু্দ রসেদ  

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1914 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া:  াসি  স িা- ৃি জাফর  

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1915 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জয়নাল আসিসদন স িা-ছিয়দ 

নুর  িািং-ঐ

1.09 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1916 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছসকনা খািুন স িা-কা াল 

উসিন  িািংÑঐ

0.4 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1917 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছছয়দ আল   স িা-আিদুল 

িারী  িািংÑঐ

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1918 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দি িালা   স িা- ৃি 

 াস দ  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1919 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা খুরসেদা খান   স্বা ী-আবু্দল 

 াসলক  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1920 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ম াসিন  স িা-আবু্দল 

 িলি  িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1921 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর আল   স িা-আিদুল িারী  

িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1922 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দুলাল মদ  স িা- ৃি র  ি  

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1923 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া:  ুনাফ স িা- লু্লক  িািং-ঐ 0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1924 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম লাল উসিন  স িা-নসজর 

আ ািং  িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1925 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দ ছত্তার  স িা-ম া: 

মছাস দ  িািং-ঐ

0.14 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1926 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল আল   স িা-কালা স য়া 

সিকদার  িািং-ঐ

0.17 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1927 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল ইিলা  স িা- ািান 

আলী িািংÑঐ

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1928 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল ম াসিন স িা- ৃি 

আবু্দল জসলল িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1929 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: খসলল স িা- ৃি আির 

আলী িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1930 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগালা  কাসদর স িা-নজু স য়া 

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1931 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দল  াসলক স িা- ৃি 

আবু্দল  াস দ িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1932 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ স িা- ৃি মদসলায়ার 

ম াসিন িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1933 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ঠান্ডা স য়া স িা-দরসিে আলী 

িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1934 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম ািারক আলী স িা- ৃি 

গসলচুর র  ান িািং-ঐ

0.14 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1935 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোদুজ্জা ান স িা- ৃি 

এজা ার স য়া িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1936 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সফজ আল  স িা-িাসদক 

আরী িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1937 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা োি উসিন স িা-আবু্দ ছত্তার 

িািংÑঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1938 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  নজুরা মিগ  স িা-িসদউল 

আল  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1939 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাসিয়া খািুন স্বা ী-নুরুল  ক 

িািং-ঐ

0.4 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1940 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো শুল হুদা স িা- ৃি আসক্কল 

আলী িািং-ঐ

0.3 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1941 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুরি আল  স িা- ৃি গফুর 

িািং-ঐ

1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1942 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কাসে  স িা- ৃি ম া: 

েসফ িািং-ঐ

0.24 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1943 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াস না খািুন স িা-মিকান্দর 

আ াম্মদ িািং-ঐ

0.24 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1944 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মিকান্দর আলী স িা-নুর আ ািং 

িািং-ঐ

0.24 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1945 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ইউনুছ আলী স িা-

আসজজুর র  ান িািং-ঐ

0.24 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1946 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: জসন খান স িা-জাস দুর 

র  ান িািং-ঐ

0.16 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1947 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: রাসিল খান স িা-ঐ িািং-

ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1948 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: স জানুর র  ান স িা-

আক্তার র  ান সিকদার িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1949 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: জা াল স িা- ৃি ফকর 

আলী িািংÑর  াসনয়া  াদ্ 

রািা,  া াড়িলী, কক্সিাজার।

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1950 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম ৌ: আবু্দল গফুর স িা- ৃি 

ম াসিন আলী িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1951 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: নুর ম া াম্মদ স িা-সিরাজ 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1952 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: আস র ম াসিন স িা-

িুলিান আ ািং িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1953 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: কাসে  আলী স িা-ই া  

ম াসিন িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1954 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল ইিলা  স িা- ৃি আবু্দ 

শুকু্কর, িািং-ঐ

0.07 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1955 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দল আসজজ স িা-আবু্দল 

গফুর িািং- ঐ

0.07 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1956 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িা াদুর স িা-েরি স য়া িািং-ঐ 0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1957 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছালা ি উল্লা  স িা- ৃি আিু 

ো া িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1958 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দ রি স িা- ৃি কালা স য়া 

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1959 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: জা াল স িা-আ ািং 

ম াসিন িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1960 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজ  াসি স িা-নাসছর 

ম াসিন িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1961 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াস না স িা- ৃি সছসিক িািং-

ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1962 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসি র  ান স িা- ৃি ম াসিন 

আ স দ িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1963 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দুলু ম াসিন স িা- ৃি আিুল 

ম াসিন িািং-ঐ

0.07 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1964 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জস র ম াসিন স িা- ৃি 

ম াজাফ্ফর িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1965 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল  ক স িা- ৃি এজা ার 

স য়া িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1966 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সজিুল  ক স িা- ৃি আসজ  

উিীনিািংÑর  াসনয়া  ািািা 

 া াড়িলী, কক্সিাজার।

0.16 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1967 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া:  াসনফ স িা-জসন িািং-ঐ 0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1968 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইসলযাছ স িা-মিানা স য়া িািং-

ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1969 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দর রসেদ স িা-ম াজা ার 

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1970 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাসকর ম াসিন স িা-রিন 

 াল িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1971 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আসনায়ার ম াসিন স িা-

মিাস ল রানা িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1972 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নসজর ম াসিন স িা-আিুল 

খাসয়র িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1973 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রস  ুলযা স িা-এজা ার স য়া, 

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1974 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রস   উলযা স িা-আিুল 

ম াসিন িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1975 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা শুকু্কর স িা-আ ান উল্লা  িািং-

ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1976 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুলিান স িা-নসজর আ ািং িািং-

ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1977 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস র ম াসিন স িা-িাসজর 

 লু্লক িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1978 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: িুলিান স িা-নুরুল  ক 

িািংÑঐ

0.07 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1979 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ম া: ইউছুি স িা-র জান 

আলী িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1980 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাসন আল  স িা-লাল স য়া 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1981 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা লাল স য়া স িা-ই া  েরীফ 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1982 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ফসরদ স িা-ম াজাস র 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1983 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাসকর আ ািং স িা-ম াছা 

আলী িািংÑঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1984 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  স  উিীন স িা-ো  আল  

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1985 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ু াম্মদ স িা-আবু্দল্লা  িািং-ঐ 0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1986 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দর রস   কালু স িা-নুরুল 

 ক িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1987 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: কা াল স িা- াজী জস র 

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1988 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস র  া জা স িা-ইয়াকুি  

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1989 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: আস ন স িা-সিরাজুল 

ইিলা  িািংÑঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1990 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছছয়াদুল আস ন স িা- ৃি 

আবু্দল গসণ িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

1991 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর আ াম্মদ স িা- ৃি 

ম ািারক আলী িািংÑঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1992 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কালা  স িা- ৃি নাসছর 

ম াসিন িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1993 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দল গফুর স িা-ঐ িািংÑঐ 0.14 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1994 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: মরজাউল  ক স িা-

আবু্দল  াই িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1995 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জা াঙ্গীর স িা- ৃি আবু্দল  ক 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1996 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগালা  স িা- ৃি জস র আলী 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1997 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: িুলিান স িা-ম া: আলী 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1998 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াস্তফা মিগ  স িা-স্বা ী 

জস র িািং-ঐ

0.07 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

1999 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাস দুল ইিলা  স িা-ছিয়দ 

ম াসিন িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2000 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মলাক ান স িা-ম া: ম াসিন 

িািং-র  াসনয়া  ািািা দ: 

 া াড়িলী, কক্সিাজার।

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2001 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ ম াসিন স িা-আিু 

িক্কর িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2002 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনর আ ািং স িা-ইউিুফ িািং-

ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2003 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ মিাসল ান স িা-ম া: 

আলী, িািংÑঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2004 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া:  নছুর আলী মচৌিং স িা-

 ৃি রসেদ আ ািং িািংÑঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2005 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসিিুর র  ান স িা-আবু্দর 

র  ান িািংÑঐ

0.45 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2006 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: কালু স িা-ম ারসেদ 

িািংÑঐ

0.4 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2007 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসলকা মিগ  স িা-িরকার 

স য়া িািংÑঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2008 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ো ানুর স িা-ো াজান 

িািংÑঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2009 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: আবু্দল িাসরক স িা-আবু্দ 

ছাত্তার িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2010 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: আবু্দ ছাত্তার স িা-ঐ 

িািংÑঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2011 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: আবু্দল গফুর স িা-ঐ িািং-

ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2012 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: কালু স িা-ই রান িািংÑঐ 0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2013 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দর র  ান স িা-ছিয়  

মগালাল িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2014 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দর র  ান স িা- ৃি  াছন 

আলী িািংÑঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2015 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নাসছ া আক্তার স িা-ছিয়দ 

ফসরদ িািংÑঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2016 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল কসির স িা-আছাি স য়া 

িািংÑঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2017 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফাসি া খািুন স্বা ী-ছাসল 

আ ািং িািংÑঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2018 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াছা:  সরয়  খািুন স্বা ী-

আবু্দ শুকু্কর িািংÑঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2019 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর আ াম্মদ স িা-ে র  সল্লক 

 লু্লক িািংÑঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2020 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস র ম াসিন স িা- ৃি 

আবু্দল  ক িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2021 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জস রুল কাসি  স িা-কালা 

স য়া িািংÑঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2022 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: নুরুল ইিলা   ুিী স িা-

 ৃি ইয়াকুি আলী িািংÑঐ

6.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2023 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মরস না মিগ  স িা- ৃি আবু্দ 

শুকু্কর িািংÑঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2024 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নাসছর স িা- ৃি কাসে  

িািংÑঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2025 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইব্রাস   স িা-নুর আ া দ 

িািংÑঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2026 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ছিয়ি স িা-আবু্দ জব্বার 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2027 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস ন িকিু স িা-কাসদর িকিু 

িািংÑঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2028 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কাসে  স িা-মিৌসফক 

আ া দ িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2029 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর ম া াম্মদ স িা-সছসিক 

আ াম্মদ িািংÑঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2030 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ইিলা  স িা-স য়া 

ম াসিন িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2031 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: সিরাজ স িা-ঐ িািং-ঐ 0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2032 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দল কাসদর স িা-ম া: 

ম াসিন িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2033 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দল কাসদর স িা-ম া: 

ম াসিন, িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2034 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: কালু স িা- াজী আবু্দল 

কাসদর িািং-র  াসনয়া  ািািা 

দ:  া াড়িলী, কক্সিাজার।

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

Page 171



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2035 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল র  ান স িা-ম াক্তার 

জসলল িািংÑঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2036 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল আস ন স িা- ৃি িজল 

 ক িািংÑঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2037 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দল  াসক  স িা-ঐ িািংÑঐ 0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2038 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগালা  সিরাজ স িা- ৃি  সনর 

ম াসিন িািংÑঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2039 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নিী ম াসিন স িা-কাসে  িািং-

ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2040 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মিাসল ান স িা-ঐ িািং-ঐ 0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2041 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুলিান স িা- সনর ম াসিন 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2042 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রসেদ আলী স িা-ঐ িািং-ঐ 0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2043 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জুসিদা মিগ  স্বা ী-ম া: 

ইিলা  িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2044 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু নাসছর স িা- ৃি  াজী 

আলী ম াসিন িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2045 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাফর আল  স িা-আস র 

আলী িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2046 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু িাস র স িা-মগালা  

িুি ান িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2047 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দ শুকু্কর স িা- ৃি কালু 

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2048 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাদো স য়া স িা-আবু্দল 

কাসদর িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2049 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা র  াসনয়া  ািািা ি এসি খানা। 

িািং- া াড়িলী, মেকনাফ

0.45 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2050 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দি িালা  স িা-নিসের 

আলী িািং- া াড়িলী, মেক াড়া

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2051 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দি িালা  ড্রাইভার স িা-

স্ব ন কাজী িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2052 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো াজান স িা- ৃি নিসের 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2053 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দর রস   স িা-

নাসদরুজ্জা ান িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2054 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী আিু িক্কর সছসিক স িা-

 াজী আবু্দ রসেদ িািং-সিলিংজা, 

অসফসির স ছসন সিসডআর 

কযাম্প

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2055 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাজুল ইিলা  স িা-আবু্দ 

রাজ্জাক িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2056 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ো িু স িা-িুলিান 

আ  দ িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2057 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু িক্কর স িা-আবু্দ শুকু্কর 

িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2058 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: কসির আ ািং স িা-রলন 

আলী িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2059 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ফজলুল  ক স িা- ৃি 

জালাল আ ািং িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2060 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী  ুরসেদ আল  স িা-ম া: 

েসফউল আল  িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2061 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু ছিয়ি দাউদ মচৌিং স িা-

ম ািাস  দাউদ মচৌিং িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2062 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াছা: রাসিয়া মিগ  স্বা ী-ম া: 

দাসনে মচৌিং িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2063 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সলেন কু ার মদ স িা-িাধন 

চন্দ্র মদ িািং-দ: িাস সিযকা  ল্লী

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2064 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ো াজা ান স িা-উি া 

স রা িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2065 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা খাইরুল িের স িা-আবু্দি 

িালা  িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2066 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স্ব ন কু ার  াল স িা- ৃি 

মদিন্দ্র  াল িািং-মঘানার  াড়া

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2067 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাধন িািু স িা- সনন্দ মদ িািং-

ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2068 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ি ন কাসন্ত মভৌস ক স িা-

িুসরে চন্দ্র মভৌস ক িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2069 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িিন্ত রা  ে মা স িা-কুসলা চন্দ্র 

ে মা িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2070 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সন মল কাসন্ত দাে স িা-িসজন্দ্র 

লাল দাে িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2071 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রিন  াল স িা- ুসলন সি াীর 

 াল িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2072 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুধন ধর স িা-নুকুল ধর িািং-ঐ 0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2073 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সষ্ণিাে  াল স িা-প্রিাি  াল 

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2074 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দী ক  াল স িা-ক ল  াল 

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2075 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মেফালী ে মা স্বা ী- ৃি রজন্দ্র 

ে মা িািংÑঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2076 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স লন মরাি স িা- ৃি গ্রীি চন্দ্র 

মরাি িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2077 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সন াই চন্দ্র মদ স িা-যাো   ন 

মদ িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2078 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রনসজৎ কু ার মদ স িা-িুদারা  

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2079 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অরুন মদ স িা- ৃি অিনী 

কু ার মদ িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2080 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সলেন দত্ত স িা-অসজি কু ার 

মদ িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2081 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসদউজ্জা ান স িা-িুলিান 

আ  দ িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2082 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মরস না আক্তার স্বা ী-িাজুল 

ইিলা  িািং-দ: িাস সিযকা  ল্লী

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2083 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িা িু আ  দ স িা-িুলিান 

আ ািং িািং-দসিণ িাস সিযকা 

 ল্লী

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2084 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ারভীন আক্তার স িা- াজী 

আিু িক্কর িািং- সি  

 া াড়িলী

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2085 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসরদুল আল  স িা-কালা স য়া 

িািং- সি   া াড়িলী

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2086 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দ িা াদ স িা- ৃি  াে ি 

আলী িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2087 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইি াইল  াসি স িা-আসজজুর 

র  ান িািং-ঐ

4 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2088 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর জা ান স্বা ী-কসির আ ািং 

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2089 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজ খািুন স্বা ী-িুরুজ 

আল  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2090 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুরি আল  স িা-িাাঁ চা স য়া 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2091 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সগয়াি উসিন স িা-আস র 

উসিন িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2092 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজ স িা- ৃি আবু্দল 

কাসদর িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2093 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ি িুল আল  স িা- ৃি স য়া 

ম াসিন িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2094 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিসিক আ ািং স িা- ৃি ে র 

আলী িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2095 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াস্তফা খািুন স্বা ী-ইউছু  

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2096 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসিি উল্লা  স িা- ৃি ইউছু  

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2097 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসফ উল্লা  স িা- ৃি ইউছু  

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2098 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াপু্প স য়া স িা- সনর আ স দ 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2099 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু িক্কর স িা- ঞু্জর আ স দ 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2100 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা খুসল্লয়া সিসি স্বা ী-আবু্দর র  ান 

িািং- সি   া াড়িলী

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2101 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছাসয়রা খািুন স্বা ী-আবু্দল 

 সজদ িািং-ঐ

4 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2102 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জস র আ াস দ স িা- ধু িািং-

ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2103 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাসকর আ স দ স িা-আোঃ 

খসলল িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2104 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আসনায়ার ম াসিন স িা-

 সফজুর র  ান িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2105 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িরু খািুন স্বা ী-মগাড়া স য়া 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2106 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু িাস র স িা- কিুল 

আ স দ িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2107 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  ািান স িা- কিুল িািং-ঐ 0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2108 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কাসে  স িা- কিুল 

আ ািং িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2109 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফজল কসর  স িা-ফসরদ 

আল  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2110 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাদো স য়া স িা-কালা স য়া 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2111 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইিলা  স য়া স িা-কালা স য়া 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

Page 178



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2112 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নিাি স য়া স িা-কালা স য়া 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2113 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ি র স য়া স িা-কালা স য়া 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2114 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জস লা খািুন স্বা ী- ৃি িািং-

 সি   া াড়িলী

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2115 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুলু মিগ  স্বা ী- ৃি আস র 

ম াসিন িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2116 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সদলদার মিগ  স্বা ী-সিসিক 

আ:  িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2117 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছস লা খািুন স িা- ৃি আির 

আলী িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2118 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসজরা খািুন স িা-আবু্দল 

কসর  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2119 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা খাসদজা মিগ  স্বা ী-ো শুল 

আল  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2120 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জালাল আবু্দল স িা- ৃি ই া  

েরীফ িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2121 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রেন আরা স্বা ী-আস ন ম াসিন 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2122 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ইয়াসছন স িা-আস সর 

 াসিন িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2123 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রস জ আ  দ স িা- ৃি ম া: 

কাবু্ব িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2124 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দল জসলল স িা- ৃি 

আবু্দি িালা  িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2125 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রেন আরা স্বা ী- ৃি আিুল 

ম াসিন িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2126 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সদল ম া াম্মদ স িা-ম া:  ারু 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2127 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু আ  দ স িা- ৃি আিুল 

ম াসিন িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2128 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স না িড়–য়া স্বা ী-িািুল 

িড়–য়া িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2129 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: জকসরয়া স িা- ৃি আবু্দল 

কসর  িািং-ঐ

0.25 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2130 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািুল ইিলা  স িা- ৃি আবু্দল 

কসর  িািং- সি   া াড়িলী

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2131 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল িের স িা- ৃি নজু স য়া 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2132 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াস্তাক আ ািং  িা- ৃি 

সছসিক আ স দ িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2133 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: আয়ুি স িা- ৃি ছসগর 

আ ািং িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2134 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগাল িা ার স িা-িুলিান 

আ ািং িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2135 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল আিছার স িা-িিায়দুল 

 ক িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2136 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মরসজয়া মিগ  স িা-স্বা ী-

িুলিান আ ািং িািং-জাসজ 

 া াড় এলাকা।

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2137 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ স িা- ৃি সদলদার 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2138 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল ইিলা  স িা- ৃি আবু্দল 

 ুিাসলি িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2139 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিকান্দার স য়া স িা-ম া: কালু 

স য়া িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2140 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছসকনা খািুন স্বা ী-আবু্দল 

 াসক  িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2141 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জসি  উসিন স িা-আবু্দল 

 াসক  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2142 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দি িালা  স িা-কর  আলী 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2143 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দল  াসলক স িা- ৃি 

ইয়াকুি আলী িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2144 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দল  াসলক স িা-ম া: 

খসলল িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2145 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর ম া াম্মদ স িা- ৃি 

সিরাজুল িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2146 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  া  ুদা খািুন স্বা ী-আিুল 

কালা  িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2147 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগালা  ম াস্তফা স িা- ুক্তার 

আ ািং িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2148 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর ম া াম্মদ স িা- ৃি ই া  

েরীফ িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2149 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফাসি া খািুন স্বা: িি ান 

গসণ  িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2150 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দর র  ান স িা- ৃি আিুল 

 াসি  িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2151 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ইি াইল স িা-িজল 

কসর  িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2152 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রসিউল আল  স িা- ৃি আবু্দ 

ছাত্তার িা-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2153 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাফর আল  স িা-কালা স য়া 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2154 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফজল কসর  স িা- ৃি 

িসদউসিন িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2155 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সদলারা মিগ  স্বা ী-আবু্দল গসণ 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2156 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসজরা খািুন স্বা ী-ম া: কালু 

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2157 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলী আ ািং স িা-ফজল কসর  

িািং-ঐ

0.13 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2158 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা লাইলা মিগ  স্বা ী-জা াল 

ম াসিন িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2159 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসক  েরীফ স িা- ৃি কালা 

স য়া িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2160 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কালু স য়া স িা-আবু্দল গফুর, 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2161 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: খসলল স িা- ৃি কালু িািং-

ঐ

0.14 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2162 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ো  মনিয়াজ স িা-আলী 

আ স দ িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2163 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগালিা ার স্বা: আবু্দি িালা  

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2164 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সগয়াি উসিন স িা-আবু্দল 

 াসক  িািং-জাসদ  া াড় এলাকা

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2165 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আল গীর খান স িা-নুরুল 

আনছার খান িািং-ছিদযসঘানা

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2166 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জা াঙ্গীর আল  স িা-নুরুল 

আনিার িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2167 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলা উসিন স িা-নুরুল 

আনিার িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2168 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জালাল উসিন স িা-নুরুল 

আনিার িািং-ঐ

0.13 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2169 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনায়ারা মিগ  স্বা: নুরুল 

আনিার খান িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2170 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আসনায়ার স িা-িাসির আ  দ 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2171 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জালাল উ্সৃিন স িা-িাসির 

আ ািং িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2172 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নাসছর উসিন স িা-নুরুল 

আনিার িািং-ঐ

0.14 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2173 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো ী  আরা স্বা: ম াস্তার 

আ ািংিািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2174 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর ছা া স িা-ম া: েরীফ িািং-

ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2175 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কা াল উসিন স িা-িাসির 

আ ািং িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2176 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ম াসিন স িা-আলী স য়া 

িািং-মঘানা  াড়া

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2177 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কাসে  স িা-মগালা  

কাসদর িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2178 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ম াসিন স িা-আবু্দর 

রসেদ  াষ্টার িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2179 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ারাধন ে মা স িা-িোন্ত ে মা 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2180 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: জস র স িা-ম া: ইি াক 

িািং-মঘানার  াড়া

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2181 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জালাল আ  দ স িা- ৃি 

আসজজুর র  ান িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2182 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগৌরাঙ্গ াল স িা- ৃি চন্দ্র 

কু ার  াল িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2183 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সরন্দ্র  াল স িা- ৃি িািং-ঐ 0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2184 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কৃষ্ণ দাে স্বা: কৃষ্ট দাে িািং-ঐ 0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2185 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স্ব না  াল স িা-িুসপ্রয়  াল 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2186 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দুলাল  াল স িা-সদসরন্দ্র  াল 

িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2187 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আসয়ো মিগ  স্বা:  াসিিুর 

র  ান িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2188 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিসিকরঞ্জন মরাি স িা-সরনঞ্জন 

মরাি িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2189 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা োসন্ত িালা মদ স্বা:  ৃি  সর 

স্বাদন মদ িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2190 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা যিীন্দ্র ম া ন দাে স্বা: স্ব: 

 ূণমচন্দ্র দাে িািং-

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2191 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অরুন সিশ্বাি স িা-রিীন্দ্র সিশ্বাি 

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2192 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিধু ধর স িা- সনন্দ্র ধর িািং-ঐ 0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2193 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ািমিী মদ স িা-স্বা: মগারান্দ্র 

মদ িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2194 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা র া মদ স্বা: প্রদী  মদ  িািং-ঐ 0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2195 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা উষারাণী মদ  স্বা: সি ল মদ িািং-

ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2196 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কাজলা দাগ স িা-মখাকন দাে 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2197 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুসগন্দ্র মদ স িা- ৃি নীসে মদ 

িািং-মঘানা  াড়া

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2198 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ইসিি স িা- ৃি  কিুল 

ম াসিন িািং-ছিদযসঘানা, 

কক্সিাজার।

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2199 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কালা  স িা- ৃি ম া: 

ফসকর িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2200 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কাসে  স িা- ৃি জাফর 

 সল্লক িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2201 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনর আ ািং স িা- ৃি আবু্দল 

কাসদর িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2202 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মজািাইদুল  ক স িা- ৃি নুরুল 

ইিলা  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2203 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াস দুর রসেদ স িা-ম ৌ: িসফ 

মচৌিং:  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2204 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আসনায়ার আসজজ স িা-িরদার 

স য়া িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2205 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল আস ন  স িা-নুর নিী 

খসলফা  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2206 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা র জান আলী স িা- ৃি 

আ  দ আলী িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2207 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা লাল স য়া স িা-জস র উসিন  

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2208 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িনসজৎ চক্রিিী স িা-রিীন্দ্র 

লাল চক্রিিী িািং-ঐ

0.24 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2209 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো িুল  ক স িা- ৃি মগারা 

স য়া িািংÑমঘানা  াড়া, 

কক্সিাজার।

0.5 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2210 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দল কসর  স িা- ৃি র  ি 

আলী িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2211 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সনকুঞ্জ দাে স িা- ৃি আনন্দ 

রায় দাে িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2212 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কালা িুড়ী স্বা:  ৃি  স ন্দ্র িািং-

ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2213 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দর রস   স িা- ৃি ম া: 

ম াছাইন িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2214 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মরনু িালা দাে স িা- ৃি র নী 

দাে িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2215 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ইজ্জি আলী স িা-আবু্দল 

গসণ িািং-দসিণ িাস সিযকা  ল্লী

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2216 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা এ  নুরুল ইিলা  স িা-ম া: 

আিুল কাসে  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2217 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ারুলী িালা স্বা: লগু মদ, িািং-

ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2218 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু িাস র স িা-িােু স য়া 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2219 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািুল  াল স িা-িাস নী  াল 

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2220 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: আসনায়ার ম াসিন স িা-

 ুসফজুর র  ান িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2221 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু  াসে  স িা- াজী আবু্দল 

কাসদর  িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2222 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: কাসে  স িা- ৃি  াজী 

নজীর িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2223 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মরাকিানা মিগ  স িা- াজী 

 াসিিুর র  ান, িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2224 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: িািুল স িা-আিুল, িািং-ঐ 0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2225 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: আবু্দল  ান্নান স িা-

ফজলুল  ক িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2226 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাদো স য়া স িা- ৃি আ ািং 

নিী িািং-দসিণ িাস সিযকা  ল্লী

0.16 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2227 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া:  াসিিুর র  ান স িা-

জস র উসিন িািং-ছিদয মঘানা, 

কক্সিাজার।

0.07 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2228 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রসি মদ স িা- ৃি িূযময মদ িািং-

ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2229 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াে ম া ন দাে স িা- ৃি 

মযাসগন্দ্র লাল দাে িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2230 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািুল মদ স িা- ৃি ফসনন্দ্র মদ 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2231 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স সিি লাকী স্বা:িািং-ঐ 0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2232 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ডসল িরকার স্বা: েমু্ভ িরকার 

িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2233 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কাজল মদ স িা-িুনীল মদ িািং-

ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2234 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিদান চন্দ্র মদ স িা-মগা াল মদ 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2235 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সনরঞ্জন ধর স িা- সরচন্দ্র ধর 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2236 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুন স সি স িা- ৃি আসজজ 

িি: িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2237 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা   িাজ স িা-আিুল ম াসিন 

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2238 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নাসজর ম াসিন স িা-ির 

ম া ািং   িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2239 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সি দাে স িা- দয়াল দাে 

িািংÑমঘানার  াড়া

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2240 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সদল ম া াম্মদ স িা- ৃি নিী 

ম াসিন িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2241 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর ম াছন স িা-ছছয়দ আ ািং, 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2242 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: কাসে  স িা-আস র 

ম াসিন িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2243 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো ানু স িা-ম া: মিসল  িািং-

মঘানার  াড়া, কক্সিাজার।

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2244 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: নুরুল আল  স িা- ৃি 

আ ািং উল্লা  িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2245 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো া আল  স িা-ঐ িািং-ঐ 0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2246 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া:  াসক  আলী  স িা- ৃি 

কালা স য়া িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2247 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: কালু স িা- ৃি কালা স য়া 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2248 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জসর া খািুন স্বা: ম া: রসেদ 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2249 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ম াসিন স িা- ৃি আস র 

ম াসিন িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2250 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দর র  ান স িা-আবু্দল 

জব্বার িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2251 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ো িু স িা- ৃি মগালা  

রব্বানী িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2252 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ইউনুছ স য়া স িা- ৃি 

িজল কসর  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2253 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: আবু্দল  াসক  স িা- ৃি 

ে র আলী িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2254 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: রাজা স য়া স িা-মিানা 

স য়া িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2255 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: নুরুল আস ন স িা- ৃি 

ফসকর ম া ািং িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2256 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: জসি  স িা-জাফর আল  

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2257 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সদলী  চক্রিিী স িা-িীসরন্দ্র 

চক্রিিী িািংÑঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2258 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স্ব ন  সল্লক স িা- ৃি জ্ঞান 

 সর  সল্লক িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2259 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িন্ধযা দত্ত স িা- রসি দত্ত িািং-ঐ 0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2260 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িনসজি দাে ম  ন্ত দাে িািং-ঐ 0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2261 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসন্তাষ দাে স িা-ম  ন্ত দাে 

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2262 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলী ম াসিন স িা-কসির 

আ  দ িি: িািং- ধয  মঘানার 

 াড়া, িাদো মঘানা, সিলিংজা, 

কক্সিাজার।

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2263 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ম ারসেদ স িা- ৃি ম া: 

মিসল  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2264 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: মিসল  (িািুল) স িা- ৃি 

গুরা স য়া, িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2265 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর আ া দ স িা- ৃি আবু্দ 

শুকু্কর িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2266 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নারায়ন স িা- ৃি সিজ সন 

মঘাষ িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2267 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স র আ া দ স িা- ৃি আিুল 

ম াছন িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2268 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল  ক (খসলল) স িা-  ৃি 

আোঃ  াসল  িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2269 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা র জান স িা- রসেদ  আ া দ 

িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2270 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িজল দাে স িা-  দর দাে,  

িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2271 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ রাজু  স িা  ৃি মিানা 

স য়া, িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2272 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা োনু স য়া ি^ৃা ী-  ৃি মিসলনা 

আক্তার  িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2273 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মিসল  স িা- কসির আ াম্মদ, 

িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2274 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কৃষ্ণ স িা- যসি িািং-ঐ 0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2275 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জসরনা মিগ  স্বা ী-  ৃি 

 ানুনউর রসেদিািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2276 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িিংকু স িা-জুনু িািং-ঐ 0.15 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

Page 193



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2277 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কাজল স িা- িুসনল িিম িািং 

মঘানা  াড়া, িাদো মঘানা, 

কক্সিাজার, িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2278 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রাসজশ্বর স িা-  ৃি েুইন্না িািং- 

মঘানার  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার।

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2279 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স্ব ন স িা- ৃি মখয়ান সর িািং-

 মঘানার  াড়া, সিলিংজা, কক্সোঃ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2280 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািুল স িা- অ ল দাে িািং-ঐ 0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2281 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ জসি  স িা- ম াোঃ 

জাফর, িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2282 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দীসল  স িা- অজ্ঞাি িািং-ঐ 0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2283 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মরজাউল কসর  স িা- আিদুল 

গসন িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2284 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল  ক  স িা- ছিয়দ 

আ া দ িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2285 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিধান  স িা- মগা াল িািং-ঐ 0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2286 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর আ া দ  স িা-  ৃি আলী  

িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2287 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কাসে  স িা- আনজুল 

ম াছন িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2288 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ াম্মদ কসির   স িা- অজ্ঞাি 

 িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2289 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর ম াসিন  স িা- ছছয়দ 

আ াদ িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2290 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ইউছু  স িা-  ৃি ম াোঃ 

ইি াক িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2291 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ম াছন স িা- অজ্ঞাি িািং-

ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2292 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কসির আ াম্মদ  াষ্টার  স িা- 

আিুল  খাইর  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2293 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সদল ম া াম্মদ স িা-  ৃি নিী 

ম াছন িািং-ঐ

0.07 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2294 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দয়ার দাে স িা- িূযময ুখী, িািং-

ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2295 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল  াসক   স িা- অজ্ঞাি, 

িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2296 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স্ব ন োসস্ত দাে  স িা-  ৃি 

উস ন্দ্র লাল দাে  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2297 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সে ক  াল স িা-  ৃি  ূণম চন্দ্র 

 াল িািং- মঘানার  াড়া, 

সিলিংজা, কক্সিাজার।

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2298 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দী ক  াল স িা-  ৃি  ূণম চন্দ্র 

িািং- মঘানার  াড়া, েিংকর  ঠ 

িড়ক,কক্স

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2299 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািুল চন্দ্র  াল স িা-  ূণম চন্দ্র 

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2300 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুসনল  স িা- যুসগন্দ্র িািং-ঐ 0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2301 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িরুজ  স িা- িীসরন্দ্র দাে িািং-

ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2302 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দুলাল  স িা- অজ্ঞাি িািং-ঐ 0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2303 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মলাক ান স িা- অজ্ঞাি  িািং-

ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2304 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর ম া াম্মদ স সি  স িা-  ৃি 

ইি াইল  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2305 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িিযর   াল মঘাষ (কাসের 

স সি)  স িা- িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2306 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলিাজ স িা-  ৃি আোঃ 

শুকু্কর    িািং- িাদে মঘানা,  ূিম 

মঘানার  াড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার।

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2307 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো  আল  স িা-  ৃি িসদ 

আল  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2308 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  া ফুজুর র  ান িািংÑদোঃ 

রু াসলয়ার ছড়া, আলীর 

জা াল, কক্সিাজার

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2309 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী ম ৌোঃ ম া াম্মদ ইয়াকুি 

স িা- রসেদ আ া দ িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2310 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ  ুিসল  স িা-  ৃি 

ম া ািং ইিলা  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2311 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল ফজল  স িা-  ৃি 

নুরুল, িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2312 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া ািং  ুিসল  স িা-  ৃি 

ম াজা ার,  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2313 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী সছসিক আ াম্মদ স িা- 

 ৃি খসললুর র  ান,  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2314 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী আিু িাস র  স িা-  ৃি 

খসললুর র  ান িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2315 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছছয়দ ম াসিন স িা-  ৃি 

কালা স য়া িািং- িাস সিযকা 

 ল্লী, (কিরস্থাসনর  াসশ্বম) 

সিলিংজা।

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2316 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কালু স িা-  ৃিি াস  আলী  

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2317 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াজাসম্মল  ক স িা- জসলল 

মচৌোঃ, িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2318 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কালা  ( প্রোঃ মিল 

কালা ) স িা- ৃি মগালা  

রব্বী. রসফক িািং- সিসড আর 

কযাম্প সি আর সড সি িিংলগ্ন 

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2319 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসিলদার েস দুল স িা-  ৃি 

িুন্দর আলী  ুিী িািং- 

িাস সিযকা  ল্লী, সিলিংজা, কক্সোঃ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2320 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসন্তাষ স িা- সিস ন, িািং-ঐ 0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2321 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  কুলিু   স্বা ী –  ৃি আিদুর 

গফুর  িািং- অসফি  া াড়, 

িাস সিযকা  ল্লী, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2322 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা খুরসেদ আল  স িা- ৃি গুরা 

স য়া ছিদয িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2323 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল কসির স িা-  ুি গুরা 

স য়া ছিদয িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2324 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রিন চক্রিিী স িা- কৃষ্ণ িনু্দ  

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2325 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু আ াম্মদ স িা- দুলা স য়া 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2326 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ কাসদর  স িা- আলী 

ম াসিন িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2327 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাফর আল  স িা- এরোদ 

উল্লা  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2328 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুসেমদ আলী স িা- কালু স য়া 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2329 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ািং  াস দ স িা- স য়া 

ম াসিন িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2330 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজুল  ক স িা- কালু স য়া 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2331 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছছয়দ উল্লা   স িা- আলী 

ম াসিন িািং-ঐ

0.3 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2332 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ািং ো  আল   স িা- 

আ ািং উল্লা  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2333 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল িের স সি স িা- 

ম া াম্মদ কালু িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2334 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছছয়দ আ ািং স িা-  কিুল 

আ া দ িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2335 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ আসজজ  স িা- ই সিয়াজ 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2336 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মজা রা খািুন  স্বা ী- 

 ুসনরুজ্জা ান িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2337 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ান উল্লা   ুসি স িা-  াজী 

িুলিান িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2338 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জস র আ া দ স িা- ম ৌোঃ আোঃ 

 ক িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2339 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর আ া দ স িা- এ দাদ স য়া 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2340 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা   িাজ আ াম্মদ স িা- 

ইিলা   াসজ িািং-ঐ.০৫

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2341 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাস র আ া দ স িা- 

জুলসফকার আলী  িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2342 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ রস   ড্রাইভার  স িা- 

সছসিক আ া দ  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2343 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর ম াসিন  স িা- কালা স য়া 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2344 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম ািসল  স য়া স িা- ফসয়জ 

আ ািং িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2345 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলী ম াসিন স িা- স য়া 

ম াসিন, িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2346 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল িের  াষ্টার স িা- 

নসজরুজ্জা ান িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2347 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিাদ উল্লা  স িা- নুর 

আ াম্মদি, িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2348 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ রসফক  স িা- িুলিান 

আ ািং িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2349 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল  াসক  স িা- আোঃ 

ছস দ, িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2350 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নসজর ম াসিন স িা- আিদুর 

খাসয়র, িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2351 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাদো স য়া স িা- আ ািং রস   

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2352 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মেখ আ াম্মদ স িা- ডাোঃ 

ইি াক িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2353 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসজ ম াকসিদুর র  ান স িা- 

মদসলায়ার ম াসিন িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2354 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল গফুর স িা- 

আস রুজ্জা ান িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2355 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ ছালা  স িা- আোঃ ছালা  

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2356 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ েসফ স িা- ফজল স য়া 

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2357 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ই া ন েরীফ স িা- ইয়াসছন 

আলী িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2358 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর  ািয়া  স িা- ই া  িাসরক 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2359 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কাসে  স িা- আোঃ িারী  

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2360 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  িুলিান আ স দ স িা- লাল 

স য়া িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2361 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাসকর ম াসিন স িা- 

ম াজাস র ম াসিন িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2362 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ রসফক  স িা-আলী 

আজগর  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2363 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ  াছন স িা- আোঃ  

ম ািাসলি িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2364 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল  আল  স িা- কসির 

আ ািং িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2365 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কা াল স িা-  াছন আলী িািং-

ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2366 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল ইিলা   াসি স িা- 

আসজনুজ্জ ান িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2367 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ িান উল্লা   স িা- 

মদাসলায়ার ম াসিন িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2368 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জয়নাল আসিদীন  স িা- 

সিরাজুল  ক  াষ্টার িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2369 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর ম া ািং স িা- নুর কা াল 

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2370 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুলিান আ ািং স িা- আোঃ 

কাসদর  িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2371 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াস্তাক আ স দ স িা- 

ছালা ি খা িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2372 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছাসির আ ািং স িা- ম াোঃ 

েরীফ িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2373 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ ম ািাসলি  স িা- নুর 

আ া দ িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2374 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুেীল ব্র“ চারী স িা- েিীে 

ব্র“ চারী িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2375 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুষার  াল স িা-  সরে  াল 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2376 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সদসল  কাসন্ত  াল স িা- 

িুসখন্দ্র সিকাে  াল িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2377 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুসজি  াল স িা-  সরন্দ্র  াল 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2378 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ৃদুল  াল স িা- সিিন্ন  াল 

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2379 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কাজল  াল  স িা- কৃষ্ণস া ন 

 াল িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2380 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা লািু চন্দ্র মদ স িা-  সরন চন্দ্র 

মদ িািং- ছিসদযর মঘানা, 

কক্সিাজার।

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2381 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ালসি িালা  াল স িা-  নীন্দ্র 

 ালন িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2382 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা যিীন্দ্র রি স িা- ম   সিকাে 

রি িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2383 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সনিারণ মদ স িা- রাজুকু ার মদ 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2384 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দাস াদর  াল স িা- জীিন 

কৃষ্ণ, িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2385 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািান্তী ধর  স িা- শুধািংগু ধর, 

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2386 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মেফালী ে মা স িা- ব্রসজন্দ্র 

ে মা িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2387 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিজু িালা  াল  স িা- িঙ্গীয়  

 াল, িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2388 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা   সিদ মদ স িা- িুযময কু ার 

মদ িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2389 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাধন দাে স িা- প্রফুল্লযা দা  

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2390 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাদল দা  স িা-গসণে দাে 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2391 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িীসজন্দ্র দাে স িা-িরনী 

ম া ন দাে িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2392 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সেিু দাে স িা- র নী ম া ন 

দাে িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2393 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সর ল  াল স িা- কাস নী  

ম া ন  িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2394 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রা জীিন মদ  স িা- িননী 

ম া ন মদ িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2395 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী রা  মঘাষ স িা- িরনী 

ম া ন মঘাষ িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2396 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াজী রা  মঘাষ স িা- িরনী 

ম া ন মঘাষ িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2397 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অনন্ত ম া ন মদ  স িা- 

অসশ্বনী ম া ন  িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2398 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িরীন্দ্র দত্ত স িা-েুনুরা  দত্ত 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2399 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সি ল রুি স িা- েযা া চরণ 

রুি িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2400 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনারঞ্জন মদি স িা-  স ন্দ্র 

মদি িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2401 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসনর চন্দ্র মচৌোঃ স িা- জগনু্ধ 

মচৌোঃ িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2402 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগৌরান্দ  াল স িা- চন্দ কু ার 

 াল, িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2403 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ি ন  কাসন্ত  াল স িা-  নীন্দ্র 

 াল, িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2404 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মিসজন্দ্র লাল দাে  স িা-  

গসণে দাে,  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2405 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জয়ন্ত ম া ন মদ স িা- 

িূযমযকু র মদ িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2406 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সনকঞ্জ দত্ত স িা- েুনুরা  দত্ত 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2407 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রনসজৎ মদ  স িা- িদারা  মদ 

িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2408 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা েযা ন  াল স িা- লসলি  াল 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2409 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রসঞ্জি  াল  স িা-েোিংক  াল 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2410 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কুসদরা  জলদাে স িা- কৃষ্ণ 

ম া ন দাে িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2411 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািুল  াল স িা-  ূণমচন্দ্র  াল 

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2412 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দী ক  াল স িা-ঐ িািং-ঐ 0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2413 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুনীল মচৌোঃ স িা- সদসজন্দ্র মচৌোঃ 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2414 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স লন কাসন্ত দাে স িা- িুধীর 

কাসন্ত দাে িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2415 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দুলাল মদ স িা- েিীন্দ চন্দ্র মদ 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2416 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মোির সিশ্বাি স িা-ভগিান 

সিশ্বাি িািং-ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2417 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছুয়ন  াল সিশ্বাি স িা- রস ে 

সিশ্বাি িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2418 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  নু্ট দাি স িা-  স ন দাে িািং-

ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2419 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাদল চন্দ্র িত্তী স িা- স  ািংগু 

চন্দ্র িত্তী িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2420 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দুলাল েীল স িা- রস ে েীল 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2421 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সচন্তা রুি  স িা- েযা া চরণ 

রুি িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2422 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুনীল মদ স িা- রিীন্দ্র মদ িািং-

ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2423 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুস্তাক আ া দ স িা-কালা 

স য়া িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2424 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দী ক  াল স িা- নীল ক ল 

 াে  িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2425 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অসনল  াল  স িা- কালী চরণ 

 াল িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2426 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা খুকীরা   দাে স িা- িরীন্দ্র দাে 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2427 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রস  া খািুন স্বা ী- ম াোঃ েসফ 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2428 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অরুণ কাসন্ত মচৌোঃ স িা-অনীল 

কাসন্ত মচৌোঃ িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2429 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সন মল মচৌোঃ স িা-  সর দ মচৌ 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2430 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রা   দ দত্ত স িা-  নীন্দ্র দত্ত 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2431 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ৃদৃল  সল্লক স িা- সচন্তা রণ 

 সল্লক িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2432 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা প্রফল্লসদ স িা-  ন ম া ন মদ 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2433 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িফল  াল স িা- মযাসগন্দ্র 

 াল িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2434 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা োসন্ত রানী মদ  স িা- অসশ্বনী 

ম া ন,  িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2435 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ি ন  াল  স িা -অজম ন  াল, 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2436 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অজুম ন  াল স িা- িিন্ত েীল, 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2437 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মিসজন্দ্র েীল স িা- মিন্তেীল 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2438 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ব্রসজন্দ্র  সল্লক স িা রসেক 

 সল্লক  িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2439 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুনীল মদ স িা- রাজকু ার মদ 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2440 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সি ল  াল স িা- িীসরন্দ্র  াল 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2441 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ূণম  াল স িা- নিুন  াল িািং-

ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2442 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কালু  াল স িা- ব্রজ ার  াল, 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2443 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সছনু  াল  স িা- োরিী  াল, 

িািং- ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2444 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাসনশ্বর  স িা- অজ্ঞাি িািং- ঐ 0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2445 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসজন্দ্র দাে স িা- রা   

নারায়ন দাে িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2446 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  েস্তুনাথ্ মচৌোঃ স িা-  ন 

ম া ন মচৌোঃ িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2447 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মেিাল সিকদার স িা- যচীন্দ্র 

সিোঃ িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2448 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মিানারা   দাে স িা- সেি 

েিংকর দাে িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2449 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সন াই নন্দী স িা-সনকঞু্জ নন্দী 

িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2450 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মিসজন্দ্র মদ স িা- মিচারা  

মদ িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2451 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অসেি িরণ দাে স িা- কুিুদ 

চন্দ্র দাে িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2452 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জয়ধন মদ স িা- শুসিন্দ্র মদ 

িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2453 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা যুসিসষ্টর মদ স িা- ঐ িািং- ঐ 0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2454 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অনিংগ ম া ান মদ  স াি- ছেল 

ম া ন মদ িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2455 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুসিাধ ে মা স িা- যাো ম া ন  

মদ িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2456 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সনকুঞু্জ  সি ারী  স িা- িুসরন্দ্র 

মদ  িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2457 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগা াল  স িা- শ্রী দ  মদ িািং-

 ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2458 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুধািংগুধর  স িা-   িািং- ঐ 0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2459 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািুল দাে  স িা-  সরচন্দ্র দাে 

িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2460 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িন্ধযা রানী  স িা- রিীন্দ্র দত্ত 

িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2461 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  িংকুটি  স িা-  িংসি িািং- ঐ 0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2462 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসন্তাষ স িা-  নীন্দ্র লাল িািং- 

ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2463 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা শ্রী ন্ত িরকার স িা-অজ্ঞাি 

িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2464 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুধািংগু মদ স িা িুসরন্দ্র িািং- ঐ 0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2465 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা যিীন্দ্র ক্রিিী স িা-  স ন 

চক্রিিী িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2466 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মিানা রঞ্জন দাে স িা-  ৃি 

েরদা দাে িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2467 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অন্ন ম া ন মদ স িা- ম াস ন্দ্র 

মদ িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2468 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িীিানী মদ স িা- িসন্তাষ মদ 

িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2469 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা উজ্জ্বল মচৌোঃ স িা- ইনু্দ ভূষন 

মচৌোঃ িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2470 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগৌরঙ্গ মদ স িা- জগিনু্ধ মদ, 

িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2471 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  িং সকউ  স িা- এযাকাইিং িািং- 

ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2472 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  দন ম া ন  াল  স িা- 

 স ন্দ্র কু ার, িািং- ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2473 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা দুলাল চন্দ্র  মদ  স িা- যিীন্দ্র 

মদ িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2474 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসন্তাষ দাে  স িা- ম  ন্ত দাে 

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2475 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুষার  াল স িা- সি ল চরণ 

 াল িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2476 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রাখাল কাসন্ত  াল স িা- 

িসিন্দ্র লাল  াল িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2477 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা স নাি িাল মদ স্বা ী- সনকুঞু্জ 

মদ, িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2478 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা হৃদয় রঞ্জন মদ  স িা- কা ীনী 

মদ, িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2479 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সর কৃষ্ট ধর স িা- অিণমধর 

িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2480 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনারঞ্জন জল দাে স িা- 

 স ন্দ্র জল দাে  িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2481 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ৃদৃল জল দাে স িা- ম া ন 

কৃষ্ণ  িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2482 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাসজন্দ্র দাে স িা- কাসল চরণ 

দাে িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2483 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনারঞ্জন ে মা স িা- িুনীল 

ে মা িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2484 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রিীন্দ্রনাথ্  াল স িা- করুনা 

ম া ন  াল িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2485 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা অজম ন  াল স িা- স য়রী 

ম া ন  াল িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2486 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর জা ান  স িা- ম াোঃ ইসিি  

(িন প্র রী) িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2487 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাফর আ ািং স িা- মগালা  

নিী িািং-সিলিংজা

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2488 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ািং  সজি স িা-  িদর 

আলী িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2489 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরু স য়া  স িা- নুরু স য়া িািং- 

ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2490 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  কিুল আ ািং স িা-  ম ৌোঃ 

আ ীর  া জা িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2491 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা োেশুল হুদা স িা- আোঃ  াস দ 

িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2492 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুজ্জা ান স িা- আোঃ  াই 

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2493 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল  াসলক স িা- ফজল 

আ ািং িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2494 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ কাসে  স িা- কিীর 

আ ািং িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2495 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ খসলল স িা-আির আলী 

িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2496 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ জসলল স িা আোঃ   রসেদ 

িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2497 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  াসলক স িা- নুর 

আ াম্মদ িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2498 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ি র আলী স িা- আস র 

 া জা িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2499 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ রসেদ  স িা- আিুল িের  

িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2500 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ািং ম াসিন স িা- আলী 

আ ািং িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2501 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  িুল ম াসিন  স িা- আলী 

আ ািং িািং- ঐ

0.5 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2502 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলী আ ািং স িা নসজর আ ািং 

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2503 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  আস র ম াসিন স িা- 

 সনরুজ্জা ান িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2504 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসের আ াঅিং স িা- আলী 

আ ািং িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2505 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ান উল্লা  স িা জাফর 

আল   িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2506 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নরু ইিলা  স িা-ম া ািং 

ম াসিন  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2507 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল  ম াসিন  স িা- আোঃ 

জসলল, িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2508 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মিকান্দার আলী স িা- আ ািং 

মছািান, িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2509 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুজাফফর আ ািংস িা-  ছাসদক 

আলী  িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2510 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল  ম াসিন স িা- গুরা 

স য়া িািং- (খসলসলর মঘানা) 

সিলিংজা ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2511 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ আলিাজ স িা- আস র 

ম াসিন িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2512 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা লাল স য়া স িা- ম াজাস র  

স য়া িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2513 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কসর  িাজ স িা- দীন ম া ািং 

িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2514 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজ উল্লা  স িা- আস র 

 া জা িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2515 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  নিুর আলী স িা- আোঃ জব্বর  

িািং- সিলিংজা, কক্সিাজার।

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2516 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো শু  স িা- ম াোঃ   াসজ িািং-

 ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2517 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আসজজুল  ক স িা -ঐ িািং- ঐ 0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2518 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা গুরা স য়া স িা- ঐ িািং- ঐ 0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2519 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিষ্ণ কু ার মদ স িা- র নী মদ 

িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2520 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো িু  স িা- মিলাল  িািং- ঐ 0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2521 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ইিালা  স িা- ফসরদ 

আ ািং িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2522 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ  ুছা স িা- মছাি ান িািং- 

ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2523 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ ছালা  স িা ফসকর আ ািং, 

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2524 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ  সফজ স িা- মকরা ি 

আলী, িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2525 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসরদ আল  স িা- আোঃ  ন্নাফ 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2526 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ জাফর স িা- নুরুল  ক 

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2527 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসদ আল  স িা- িসদ আল  

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2528 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা লায়লা  মিগ  স িা- িুলিান 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2529 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল কসির  স িা- গুরা স য়া  

িািং -ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2530 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসজ  খািুন স িা- ম াোঃ 

ম াসিন,  িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2531 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল হুদা স িা- খসললুর 

র  ান িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2532 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ীর কাসে  স িা িাচা স য়া 

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2533 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো া চন্দ্র েীল স িা- িুসরন্দ্র 

েীল, িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2534 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসয়ি আলী স িা-  ীর 

ম াসিন িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2535 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ কসর  স িা- মকরা ি 

আলী িািং- ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2536 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নাসফরুজ্জা ান স িা-  াসফজ 

উল্লা  িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2537 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুৃূল ইিলা  স িা- আিুল 

ম াসিন িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2538 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ শুকু্কর স িা- কালু স য়া 

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2539 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ম া াম্দ স িা- ইউছু  িািং- ঐ 0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2540 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নসজর  আ ািং স িা- ে র 

 লু্লক  িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2541 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ইসলয়াছ স িা-  সনর 

আ ািং িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2542 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইস্রাসফল স িা- ইউিুছ িািং- ঐ 0.5 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2543 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আল  ম াসিন স িা-  িািং- ঐ 0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2544 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল আসজজ স িা- ছিয়দ 

আ ািং িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2545 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর ম া ািং স িা- িস দুল নিী 

িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2546 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কাসে  স িা- নুর 

ইিলা  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2547 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল ইিলা   স িা- 

িসদউজ্জা ান িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2548 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল আল  স িা- ঐ, িািং- ঐ 0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2549 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ  াসি   স িা- কালা স য়া, 

িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2550 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ  াসক   স িা- কালা স য়া 

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2551 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ নুরুল  ক স িা- ঐ িািং- 

ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2552 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল  ুনাফ স িা-আস র 

আলী িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2553 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুর িাত্তার  স িা- ম া ািং 

আলী  িািং- ঐ

0.08 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2554 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কা াল উসিন  স িা- মজির 

 ুলু্লক  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2555 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলী আ ািং  স িা- ইি াইল  

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2556 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াক্তার আ া দ স িা- আবু্দ 

শুকু্কর িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2557 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নসজর আ াম্মদ স িা- 

আিরাফুজ্জা ান িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2558 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস র আলী স িা- ছিয়দ 

আ ািং িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2559 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ইউনুছ স িা- আফাজ 

উসিন িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2560 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা গফুর  ুলু্লক স িা- িাদো স য়া 

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2561 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলী আ  দ স িা- ম া: িাি ু 

িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2562 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: মিসল  স িা- গসন স য়া 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2563 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনর আ াম্মদ স িা- আ: 

কাসদর িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2564 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মিানা স য়া স িা-মিাল ান িািং-

ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2565 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা র জান আলী স িা- আলী 

আ ািং িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2566 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা লাল স য়া স িা- অস  উসিন 

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2567 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আবু্দজাব্বার স িা- শুকু্কর িলী 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2568 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ: আসজজ স িা- ইউছু  িািং-

ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2569 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফজল কসর  স িা- ফরুখ 

আ ািং িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2570 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ: িয়াদুদ স িা- আ: 

আসজজকুর র  ান িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2571 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মগালা  অনচার স িা- আির 

অলীিািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2572 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসরদুল আল  স িা- িািং-ঐ 

িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2573 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া ইউছু  স িা- মছাসল ান 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2574 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু িক্কর স িা- আিুল  নছুর 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2575 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আনা স য়া স িা- আকির আলী 

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2576 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ আলী আ ািং স িা- িািং-ঐ 0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2577 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা এলাদু ম াসিন স িা- আোঃ 

র  ান িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2578 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছিয়দ আ াম্মদ স িা- িাছা 

স য়া িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2579 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুৃুল  াসি  স িা- আোঃ 

জসলল, িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2580 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর আ াম্মদি স িা- ই া  

েরীফ, িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2581 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল িের  স িা-  নজুস য়া 

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2582 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল ইিলা  স িা- আোঃ কস   

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2583 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  জসলল স িা- আোঃ ছালা  

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2584 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সদল ম া াম্মদ স িা- ম াোঃ 

 ারুণ িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2585 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  কিুল আোঃ স িা- কালা স য়া 

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2586 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ  ছালা   স িা- িস দ 

উসিন িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2587 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ কাসদর  স িা- আছ ি 

আলী িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2588 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুৃুরুল ইিলা   স িা- স য়া 

ম াসিন  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2589 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু আ ািং  স িা- দুদু স য়া  

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2590 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইউনুচ  স িা- ফসয়জনুর   িািং-

ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2591 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছাসল  আ াম্মদ  স িা- 

অসছয়র র  ান িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2592 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা েসফউর র  ান  স িা-আ: 

 াসক   িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2593 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুর ইিলা   স িা- আিুল িের 

 িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2594 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ইকিাল  স িা- নুরুল 

আস ন  িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2595 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: ইউিুফ  স িা-  িুল 

ম াসিন  িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2596 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোরফ আলী  স িা- ম া: 

ম াসিন  িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2597 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুলিান আ ািং স িা- িাছা 

স য়া  িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2598 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুছ া  স িা- ম া: েসরফ  

িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2599 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িািুল স য়া  স িা- এয়াকুি 

আলী  িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2600 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা   িাজ উসিন  স িা- নিাি 

আলী িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2601 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া: কাসি   স িা- কালু স য়া 

িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2602 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ারুন আর রসেদ স িা- আোঃ 

 সিন িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2603 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফারুক আ াম্দ স িা- অসছর 

র  ান িািং- ঐ

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2604 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াজাস র স য়া  স িা- লাল 

স য়া িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2605 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িুলিান আ াম্মদ স িা- 

িসদউজ্জা ান িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2606 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল জব্বার স িা- র জান 

আলী িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2607 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া ম াসিন স িা- মগালা  

েসরফ িািং- ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2608 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আস র ম াসিন স িা- আিদুল 

 াসক  িািং- ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2609 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাদে স য়া স িা- মিাফাজ্জল  

িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2610 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসের আ াম্মদ স িা- আস র 

আলী িািং- ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2611 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনর িিদাগর স িা- ম াোরফ 

আলী িািং-ঐ

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2612 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিদুল িারী স িা- িুলিানা 

আ ািং িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2613 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলী  ম াসিন স িা- জাসন 

আলী  িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2614 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ইি াইল স িা- ম াোরফ 

আলী িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2615 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাফর  স িা- নুরুল অব্বিা  

িািং-  ছিদযসঘানা, কক্সিাজার

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2616 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা গজা স য়া  স িা- আস র িদরু 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2617 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ইসিি  স িা- চান স য়া 

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2618 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জালাল আ ািং স িা- আোঃ  

 াসক  িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2619 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রাজা স য়া স িা- সিরাজ স য়া 

িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2620 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা একলাছ স য়া স িা- আলী স য়া 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2621 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ুক্তার আ ািং স িা- আির 

আলী িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2622 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ো াজা ান স িা- নচর 

আলী িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2623 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা কসির আ াম্মদ স িা- নুর 

আ ািং িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2624 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসরদ আল  স িা- ছছয়দ 

আল  িািং-লাইে  াইজ  াড়া

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2625 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাফর আল  স িা- আিু 

ছছয়দ স সি িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2626 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু ছছয়দ স সি স িা-  ৃি 

ম ািারক আলী িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2627 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ম াসিন স িা- িন প্র রী 

িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2628 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা র জান আলী স িা-সড ুটি 

মরঞ্জার িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2629 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িাসব্বর ম াসিন স িা-  ৃি 

ছছয়দ আ ািং িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2630 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা রসেদ আ ািং স িা- ফারুক 

আ ািং িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2631 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জাসকর আ ািং স িা-  ৃি আোঃ  

জসলল িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2632 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ শুকু্কর  স িা- ম াজাস র 

স য়া িািং-সিলিংজা মঘানার  াড়া,

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2633 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো শুল আল   স িা- আক্তার 

ম াসিন  িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2634 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু ছছয়দ স িা-কসির আ ািং 

িািং-ঐ

0.1 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2635 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া ািং রসফক (কপ্রোঃ রইক্কা) 

স িা- মকারিান আলী িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2636 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ম াক্তার আ ািং স িা- আোঃ 

শুকু্কৃুর িািং- দসিণ রু াসলয়ার 

ছড়া িাস সিযকা সু্কসলর  াসশ্বম

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2637 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ো শুল আল  স িা- 

ম া াম্মদ আস ন িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2638 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা সিরাজুল ইিলা   স িা- ঐ 

িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2639 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিাদুজ্জা ান স িা-  ৃি 

জস র উিীন সিদকার িািং- 

সিলিংজা অসফসির  ূিম সদসক।

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2640 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু িাস র  স িা- আনর 

আলী িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2641 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নুরুল কসির  স িা- আলী 

আ ািং, িািং- ছিদয মঘানা

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2642 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ফসরদ আল  স িা- শুকু্কর িলী  

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2643 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ ো  আল  স িা- 

আলিাজ স য়া িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2644 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ  সনরুল স িা- ঐ িািং-ঐ 0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2645 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ছাল া খািুন স িা-  ৃি নুরুল 

 ক িািং-ঐ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2646 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা িসন্তাষ স য়া স িা- শুকু্কর আলী 

 িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2647 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াস্তাক আ ািং স িা- কালু 

স য়া িািং- ছিদয মঘানা, কক্সোঃ

0.05 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2648 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  াসলক খান স িা- ম াোঃ 

আসয়জ িািং-ঐ

0.12 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2649 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মন ালী দাে স িা- িুনীল দাে, 

িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2650 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ ছালা  স িা- লাল স য়া, 

িািং-ঐ

0.15 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2651 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া রসফক  স িা- খান খান  

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ-

2652 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আলী ম াসিন স িা- ম াোঃ 

আলী িািং-ঐ

0.06 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ- স িআর নিং ৫.সিল ৯৫.কক্স 

অি-২০০২-০৩ িািং-২৫.১.০৩

2653 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ আিুল ম াসিন স িা-  ৃি 

িসের আ ািং িািং-ঐ

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ- স িআর নিং ৬.সিল ৯৬.কক্স 

অি২০০২-০৩ িািং-২৭.১.০৩

2654 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মৎ িানু মিগ  স্বা ী-  

ছাসির  আ ািং,  িািং-ঐ

8.71 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ- স িআর নিং ৭.সিল ৯৭.কক্স 

অি-২০০২-০৩ িািং-২.১.০৩

2655 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা মনজা  উসিন স িা- নুরুল 

আস ন, (২) িসল  উল্লা   

স িা- আলী ম াছন স িী।, (৩) 

আলী ম াছাইন, স িা-  ৃি 

0.04 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ- স িআর নিং ৮.সিল ১০৩.কক্স 

অি-২০০২-০৩ িািং-২২.১.০৩

2656 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) কা াল,  ীিং ইয়াসৃছ  

আলী। (২) আবু্দি নিী িিুর,  

 ীিং-  ৃি নিী ম াছন (৩) 

ফসরদ  ীিং অজ্ঞাি (৪) ফুরকান 

0.01 সিলিংজা 8351 2 রসিি -ঐ- স িআর নিং ৯.সিল ১০৪.কক্স 

অি-২০০২-০৩ িািং-২৩.১.০৩

2657 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) ছস  উসিন,  ীিং-  ৃি 

কালা স য়্ ৃা(২) সিরাজুল  ক, 

স িা- িসের আ া দ (৩) 

মনজা  উসিন,  স িা-  ৃি 

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো ি জির দখল

2658 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম াোঃ িাইফুল মক ইি াইল 

স িা-  ুি  াজী সছসিক আ ািং

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো

2659 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) মিার ান,  ীিং-  ৃি 

নাসদরুজ্জা ান মচৌধুরী িািং- দোঃ 

রু াসলয়ার ছড়া, আলীর 

জাাঁ  াল, কক্সাজার।

5.41 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো

2660 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) রাসিদুল   সজদ স িা- 

 ৃি ম াোঃ আিদুল  সজদ (২) 

সগয়াি উসিন (িািুল)  স িা- 

ছাসদক ভূইয়া। িিমিািং- ইিলা  

7.81 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো স িআর নিং ১২.সিল 

১২৬.কক্স অি-২০০২-০৩ 

িািং-২৩.১.০৩

2661 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিু িাস র  স িা-  ৃি আনু 

স য়া িািং-দোঃ িাস সিযকা  ল্লী 

সিলিংজা, কক্সোঃ

7.81 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো স িআর নিং ১৩.সিল 

১২৭.কক্স অি-২০০২-০৩ িািং-

১৭.৬.০৩
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2662 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) ম াোঃ িািুল স িা- ৃি  াজী 

আিুিক্কর সিসিক। িািং০ 

িাস সিযকা  ল্লী সিলিংজা, 

সিসডআর কযাম্প, কক্সিাজার

3.73 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো স িআর নিং ১৪.সিল 

১২৮.কক্স অি-২০০২-০৩ 

িািং-২১.৬.০৩

2663 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা নাসছর  উসিন (  সিন) স িা-  

 ৃি নুর আ া দ িািং- দোঃ 

রু াসলয়ার ছড়া, সিলিংজা, 

কক্সিাজার

0.2 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো স িআর নিং ১৫.সিল 

১২৯.কক্স অি-২০০২-০৩ 

িািং-২৪.৬.০৩

2664 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১)  াজী জস র আ ািং স িা- 

 ৃি খসললুর র  ান   াজী  িািং-

 মেক াড়া (২)  জনু শুশুর 

 ৃি ম া াম্মদ, মঘানার  াড়া

5 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো স িআর নিং ৫৮.সিল 

২৫২.কক্স অি- ৮৮-৯৯ িািং-

৩০.৫.৮৯

2665 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) িাদো স য়া স িা- ৃি নুর 

আ া দ  (২) নুরুল ইিলা  

স িা-  ৃি আনু স য়া (৩)  

ম া ািং েসফ স িা- ে র  ুলু্লক 

4 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো স িআর নিং ৫৯.সিল 

২৫৩.কক্স অি- ৮৮-৯৯ িািং-

৩১.৫.৮৯

2666 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা (১) গুরা স য়া স িা- ৃি ছছয়দ 

আলী িািং- সিলিংজা (২)  

জাফর স িা- কসির  আ াঅিং 

(৩) েসফউল কসর  স িা- 

0.3 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো স িআর নিং ৬৪.সিল 

২৫৬.কক্স অি- ৮৮-৯৯ িািং-

২৬.৬.৮৯

2667 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইউনুছ ম ৌলভী স িা-   াজী 

 াসফজ আ ািং িািং- িাস সিযকা 

( ল্লী) কক্সোঃ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো স িআর নিং ১৬.সি১৯৭.কক্স 

অি- ৮৮-৯৯ িািং-২১.৪.৮৯

2668 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আিুল কাসে  স িা- আোঃ গসণ 

িািং- মঘানার  ড়া

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো

2669 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ম া াম্মদ  ারুন স িা- জালাল 

আ াম্মদ, িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো

2670 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আোঃ ছিুর স িা- নিী ম াসিন 

িািং- মঘানার  ড়া

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি স . ি আর  ২৩.সিল

2671 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ইিলা  খািুন স্বা ী- জস র 

উসিন িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো

2672 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা আ ীর ম াসিন স িা- আ াম্মদ 

কসর  িািং-ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2673 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা জা াল ম াসিন স িা- আসল 

আ ািং  াসি িািং- ঐ

0.02 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো

2674 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  সনন্দ্র দাে স িা- জগ িনু্ধ দাে 

িািং-ঐ

0.03 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো

2675 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা ১) রসফকুল ইিলা   স িা- ৃি 

ছাসল আ ািং  িািং-ম েকার 

 াড়া, কক্সিাজার।  ১) নজরুল 

ইিলা   স িা-ঐ  জাফর আল 

0.3 সিলিংজা 8351 2 রসিি  াটি কাো স িআর নিং৭.সিল.কক্সঅি- 

৯৬-৯৭ িািং-২.৯.৯৬

2676 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ১)ম া: মিসল  স িা- ইিলা   

২) ম া াম্মদ ম াস্তাক  স িা-  

ইিলা  ৩) ম া াম্মদ ইয়াসছন 

স িা-  ইিলা  িিমিািং- আলীর 

0.15 সিলিংজা 971 2 রসিি  াটি কাো স িআর নিং০১.সিল .কক্স 

অি-২০১২-১৩

2677 কক্সিাজার কক্সিাজার িদর কক্সিাজার সিলিংজা  ম া াম্মদ নাসছর স িা- নুরুল 

 ক িািং- দসিণ  াজীর ড়া

0.2 সিলিংজা 971 2 রসিি  াটি কাো স িআর নিং ০২.সিল.কক্স 

অি-২০১২-১৩

2678 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আেরাফ স য়া,স িা-আোঃ 

জব্বার,িািং- াসনরছড়া

1.25 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2679 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছিয়দ স য়া,স িা- ৃি ম ঠান 

আলী, িািং- াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2680 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া গুফুর স য়া, স িা- ম া াম্মদ 

ম াসিন,িািং- 

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সিাজার

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো স িআর নিং-01/স সি অি 

2014-15

2681 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল ইিলা ,স িা- ৃি নিী 

ম াছন, িািং- াসনরছড়া

1.30 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 5020 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2682 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িাদো ,স িা-  ৃি িাচা 

স য়া,িািং- িুলািাগান

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 1855, 

1856

478 7046 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2683 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল ইিলা ,স িা- ইউিুফ 

আলীিািং- িুলািাগান,

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1855, 

1856

478 7046 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2684 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিুল ম ািন, স িা-  ৃি 

খসললুর র  ান,িািং- াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2685 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  াজী ম াস্তাক আ  দ,স িা-

 ৃি আ ীর  া জা,িািং-

 াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2686 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  াস দুল  ক,স িা-ম াোঃ েসফ 

( ালক স োঃ), িািং- াসনরছড়া

1.25 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2687 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িাসকর আ  দ, স িা-অজ্ঞাি, 

িািং- াসনরছড়া

1.10 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2688 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িা াস য়া,স িা- ৃি অজ্ঞাি, 

িািং- াসনরছড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2689 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ রসফক, স িা- ৃি আিুল 

খাসয়র,িািং- াসনরছড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2690 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  সনর আ  দ, স িা- ৃি আিুল 

খাসয়র, িািং- াসনরছড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2691 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া কসল  উল্লা ,স িা- আবু্দর 

স  ,িািং কালার মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 5020, 

1783

রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2692 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া জয়নাল ,স িা- আিুল 

ম াসিন,িািং কালার মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 5020, 

1783

রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2693 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া দুলাল , স িা-  ৃ রসেদ আ ািং, 

িািং কালার মঘানা,

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 5020, 

1783

রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2694 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িসদউল আল ,স িা-আেরফ 

স য়া,িািং- াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

Page 231



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2695 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছিয়দ আ  দ, স িা-

অজ্ঞাি,িািং- াসনরছড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2696 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ফসরদুল আল ,স িা- ৃি 

খসললুর র  ান,িািং- াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2697 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াসিন আ  দ,স িা িুরি 

আল , িািং- াসনরছড়া

0.40 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2698 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুর রস  , স িা-ম াোঃ 

 ািান, িািং- াসনরছড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2699 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ জস র, স িা-অজ্ঞাি, িািং-

 াসনরছড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2700 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল আস ন, স িা- াজী 

ছছয়দ আল , িািং-  াসনরছড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2701 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল  াসক , স িা-নাসজর 

ম াছন, িািং- াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2702 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ইসলয়াছ,স িা- ৃি নুরন্নিী, িািং-

 াসনরছড়া

1.25 দসিণ স ঠাছসড় 2344 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2703 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ মিকান্দর,স িা- ৃি 

আ াম্মদ ম াসছন,িািং-

 াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2344 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2704 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ে শু,স িা- ৃি আিুল 

খাসয়র, াসনরছড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 2344 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2705 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ঈ া  ম াসিন, স িা- িাচা 

স য়া উভয়,িািং িুলািাগান

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2344 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2706 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আোঃ কসর , স িা-অজ্ঞাি, িািং-

 াসনরছড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 2344 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2707 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিুল ফজল,স িা-  ৃি আলী 

ম াসিন, িািং- াসনরছড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 2344 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2708 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া র  ি উল্লা , স িা-ম াোঃ 

ম াসিন, িািং-  াসনরছড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 2344 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2709 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছসব্বর আ  দ,স িা- ৃি 

মিালিান আ  দ,  াসনরছড়া

1.00 দসিণ স ঠাছসড় 2344 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2710 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মিালিান আ  দ, স িা-নাসজর 

ম াছন, িািং- াসনরছড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2344 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2711 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ খাসলক,স িা-আ  দ 

ম াসিন, িািং- াসনরছড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 7046 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2712 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ নুরুল ইিলা ,স িা-ম াোঃ 

 াসনফ, িািং- াসনরছড়া

1.30 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 7046 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2713 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুল গফুর,স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ,িািং চাইলযািলী

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2714 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ইি াঈল ,স িা- আবু্দল 

গফুর,িািং চাইলযািলী

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2715 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আবু্দি িাত্তার,স িা-  ৃ 

ম া াম্মদ,িািং চাইলযািলী

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2716 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ নুরু, স িা- ৃি মিালিান 

আ  দ, িািং- াসনরছড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10509 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2717 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িুলিান আ  দ, স িানাসজর 

ম াসিন, িািং- াসনরছড়া

1.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10509 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2718 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িা শুল আল ,স িা-আোঃ 

 িলি, িািং- াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10509 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2719 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল আল ,স িা-িুলিান 

আ  দ, িািং- াসনরছড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2720 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছিয়দ নুর, স িা- ৃি ই া  

েরীফ, িািং- াসনরছড়া

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2721 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুেফা,স িা-িাচা স য়া,িািং-

 াসনরছড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2722 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল  াসক , স িা- ৃি 

মগালা  েরীফ,িািং- াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2723 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মজিল  াসক , ৃি মগালা  

েরীফ,িািং- াসনরছড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2724 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িা শুল আল  ,স িা-

আিদুল,িািং-  াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2725 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুর রস  , ,স িা-আিদুল 

ম ানাফ,িািং- াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2726 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম া াম্মদ আল , ,স িা-আবু্দল 

ম ানাফ,িািং- াসনরছড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2727 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িুলিান আ  দ,স িা  ৃি 

মগালা  েরীফ,িািং- াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2728 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িসের আ  দ,,স িা- ৃি আলী 

স য়া, িািং- াসনরছড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2729 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আলী ম াসিন,স িা-  িাজ 

আ  দ, িািং-  াসনরছড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2730 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ফসরদুল আল ,স িা-রাজা 

স য়া, িািং- াসনরছড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2731 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুল কসর ,স িা-ছছয়দ 

স য়া,িািং- াসনরছড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2732 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  সনর ম াসিন,স িা-আবু্দর 

র  ান,িািং- াসনরছড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2733 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আবু্দ শুকু্কর,স িা-ছিয়দ 

স য়া,িািং- াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2734 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আলী আ  দ,স িা-আবু্দর 

র  ান,িািং- াসনরছড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2735 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল আল  ,স িা-ম াোঃ 

ম াসিন,িািং- াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2736 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াস্তাসফজুর র  ান ,স িা- ৃি 

আবু্দল  াসক ,িািং- াসনরছড়া

0.40 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2737 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  াসিিুল্লা , ,স িা- ৃি স য়া 

ম াসিন, িািং- াসনরছড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2738 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিুল কালা , স িা- াি ি 

আলী, িািং- াসনরছড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2739 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া খুইলযা স য়া, স িা-আলী 

ম াসিন,িািং- াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2740 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া   িাজ, স িা- ৃি মগালা  

কাসদর,িািং- াসনর ছাড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2741 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  নুরুল আল ,স িা-স িা- ৃ 

িুলিান আ ািং,িািং  সি  

 াসনরছড়া

1.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2742 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ খসলল,স িা-স িা 

আসজজুল  ক,িািং  সি  

 াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2743 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া স জানুর র  ান,স িা আোঃ 

খাসলক,িািং  সি   াসনরছড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2744 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিুল কালা  ,স িা- লাল  

ফসকর,িািং- সেয়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2745 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আবু্দল আসজজ,স িা- আোঃ 

শুক্কি,িািং-  সি   াসনরছড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2746 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  াসিিুর র  ান, স িা- আিাউর 

র  ান,িািং- জনু  ািাব্বর  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 4993 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2747 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ঠান্ডা স য়া ৃি, স িা-  সিউর 

র  ান, িািং- জনু  ািাব্বর 

 াড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 4993 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2748 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া রসেদ আ  দ,স িা-অসছউর 

র  ান, িািং- জনু  ািাব্বর 

 াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 4993 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2749 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ইি াক,স িা- ৃি 

আবু্দল্লা , িািং-জনু  ািাব্বর 

 াড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 4993 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2750 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম স র আলী, স িা-আিাউর 

র  ান, িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 5020 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2751 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া অসছউর র  ান,স িা-

অজ্ঞাি,িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

1.30 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 5020 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2752 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছিয়দ আল ,স দা- ৃি 

এজা ার স য়া, িািং-জনু 

 ািাব্বর  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 5020 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2753 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  া ািু, স িা- ৃি আবু্দল্লা , 

িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 5020 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2754 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ইিলা , স িা- ৃি আিাউর 

র  ান,িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 5020 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2755 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া এজা ার স য়া, স িা-ম াোঃ 

ম াসিন,িািং- জনু  ািাব্বর 

 াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 5020 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2756 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ইিলা , স িা-িাছা স য়া, 

িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

1.25 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 5020 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2757 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িুলিান আ ািং, স িা- মগালা  

িারীৎ, িািং  াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2758 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছছয়দ নূর, স িা- ই া  

েরীফ,িািং-  সি  

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সিাজার

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2040 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2759 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আবু্দল কসর , স িা- ছছয়দ 

নূর,িািং-  সি  

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সিাজার

1.30 দসিণ স ঠাছসড় 2040 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2760 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরু, স িা- ৃি আোঃ  িলি, 

িািং- জনু  ািাব্বর  াড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 4933 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2761 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িাস ি স য়া,স িা-ফসয়জুর 

র  ান, িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 4933 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2762 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মগাল ম াসিন, স িা- ৃি নুর 

আ  দ, িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 4933 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2763 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া স য়ার ম া াম্মদ, স িা- ৃি নুর 

আ  দ,িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 4933 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2764 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  ুকিুল ম াসিন, স িা- ৃি নুর 

আ  দ, িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 4933 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2765 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নাসজর ম াসিন, স িা- ৃি আোঃ 

 াসলক,িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

1.25 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 4933 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2766 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরু,স িা- ৃি আোঃ  াসলক, 

িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 4933 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2767 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আোঃ মিািা ান, স িা- ৃি আোঃ 

রসেদ, িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

1.30 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 4933 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2768 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মগালা  মিািা ান, স িা- ৃি 

আোঃ রসেদ,িািং-জনু  ািাব্বর 

 াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 4933 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2769 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুছ ছালা , স িা-অজ্ঞাি, 

িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 4933 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2770 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া লাস া রাখাইন, স িা-মচলা 

রাখাইন,িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 4933 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2771 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ফসরদ, স িা- নূর 

ম া াম্মদ, িািং-  ূিম  াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2344 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2772 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল আস ন,স িা- দুদু 

স য়া,িািং-দসিণ চাক ারকুল,

1.35 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2773 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া সিরাজুল ইিলা  ,স িা-  ৃ 

ইউিুফ আলী,িািং-  ধয  

উ খালী

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2774 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছছয়দ ম াছন,স িা-  ৃ 

মিালিান আ ািং,িািং- 

জানারসঘানা

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2775 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আবু্দর রস  ,স িা- িসদউ 

জ্জা ান,িািং-  সি  উ খালী,

1.40 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2776 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল আস ন ,স িা- দুদু 

স য়া,িািং- দসিণ চাক ারকুল

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2777 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মচলুিং, স িা- িংি, িািং 

 াসনরছড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2778 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  কয া,স িা- িংলা অিং,িািং- গ 

 াড়া,  াসনরছড়া

1.30 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2779 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মচসচিংস া, স িা-রাখাইন, িািং-

 গ  াড়া,  াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 4933 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2780 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মচিংসছিংগ রাখাইন, স িা-নাইয় 

রাখাইন, িািং- গ  াড়া, 

 াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2781 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিুল ম াছন,স িা- 

  িাজ,িািং-  সি  

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সিাজার

1.25 দসিণ স ঠাছসড় 2344 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2782 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া জাসকর ম াসিন,স িা- 

  িাজ, িািং-  সি  

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সিাজার

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2344 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2783 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছছয়দ আ াম্মদ, স িা-আিু 

িকর সছসিক, িািং-িুলািাগান

1.30 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2784 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ছাসল  আ  দ, স িা-

আিু িকর সছসিক, িািং-

িুলািাগান

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2785 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নসজর আ  দ, স িা- ৃি ম াোঃ 

েসফ, িািং-িুলািাগান

1.35 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2786 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া জস র আ  দ,স িা-কালু,িািং-

িুলািাগান

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2787 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  কিুল আ  দ,স িা-আছ ি 

আলী, িািং-িুলািাগান

1.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2788 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুর র  ান,স িা-

অজ্ঞাি,িািং-িুলািাগান

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2789 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুল কাসদর,স িা-আোঃ 

ছালা ,িািং-িুলািাগান

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2790 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মগারা স য়া,স িা- ৃি এজা ার 

স য়া,িািং-িুলািাগান

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2791 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  সনর আ  দ  সনয়া,স িা- ৃি 

িাছা স য়া,িািং-িুলািাগান

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2792 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া কাসদর ম াসছন,স িা-আবু্দ 

ছালা ,িািং-িুলািাগান

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2793 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াসিন আ  দ,স িা-অজ্ঞাি, 

িািং-িুলািাগান

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2794 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ো ুল আল , স িা-আিদুল 

গফুর, িািং-িুলািাগান

1.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2795 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আস না খািুন, স িা- ৃি 

আস র ম ািন, িািং-িুলািাগান

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2796 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আোঃ ছালা  , স িা-স িা- 

ছিয়দ আ ম্মদ, িািং 

 াসনরছড়া, রা ু, কক্সািাজার

1.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2797 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া হু ায়ুন, স িা- স িা-ছিয়দ 

আ ম্মদ, িািং  াসনরছড়া, রা ু, 

কক্সিাজার

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2798 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ নুরুল হুদা, স িা- খসললুর 

র  ান, িািং-  াসনরছড়া, রা ু, 

কক্সািাজার

1.30 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2799 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ আোঃ ছালা  , স িা রাজা 

স য়া, িািং-িািং 

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সািাজার

1.25 দসিণ স ঠাছসড় 4007 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2800 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিুল  াসি ,স িা- ৃ আেরাফ 

আলী,িািং- াসনরছড়া,রা ু,

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 4007 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2801 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুর ইিলা , স িা-ম াোঃ 

ইি াক, িািং-িস সি  াড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2802 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আ ান উল্লা , স িা-জালাল 

আ  দ, িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2803 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছাইফুলা , স িা-আলী স য়া, 

িািং-িস সি  াড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2804 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ম াসিন, স িা-নুর 

আ  দ, িািং-িস সি  াড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 8239 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2805 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আোঃ রস  , স িা-ম াোঃ ইি াক, 

িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 8239 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2806 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ আল , স িা-আোঃ 

িাস র, িািং-িস সি  াড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 8239 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2807 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িাসয়দুল  ক, স িা-অজ্ঞাি, 

িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 8223 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2808 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিুল ম ািন, স িা-জাফর 

আল , িািং-িস সি  াড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 8223 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2809 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মিালিান , স িা-গুরাচাদ, িািং-

িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 8223 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2810 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ আল , স িা-স য়া 

ম াসিন, িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2811 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মকরা ি আলী, স িা-ফসকর 

ম া াম্মদ, িািং-িস সি  াড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 7791 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2812 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মগালা  মিাি ান, স িা-স িা- 

 ৃ আবু্দর রসেদ, িািং-

 াসনরছড়া,  ািির  াড়া, রা ু, 

কক্সিাজার

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1656 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2813 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ কা াল ম াসিন , স িা- 

মগালা  মিাি ান, িািং-  াড়া, 

রা ু, কক্সিাজার

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 1656 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2814 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া জা াল ম াসিন , স িা-স িা- 

মগালা  মিাি ান, িািং-িািং 

 াসনরছড়া,  ািির  াড়া, রা ু, 

কক্সিাজার

0.40 দসিণ স ঠাছসড় 1656 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2815 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আোঃ রসেদ, স িা-িসিউর 

র  ান, িািং-িস সি  াড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7791 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2816 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িসের আ  দ, স িা-আস র 

 া জা, িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7791 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2817 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নসজর ম াসিন, স িা-মকরা ি 

আলী, িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7791 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2818 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া কাসদর ম াসিন, স িা-

আেরাফুর র  ান, িািং-িস সি 

 াড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7791 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2819 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আস র ম াসিন, স িা-আিুল, 

িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2820 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আোঃ ছালা , স িা-ম ঠান, িািং-

িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2821 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া জাসগর ম াসিন, স িা-আলী 

স য়া , িািং-িস সি  াড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2822 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল ইিলা , স িা-ম ঠান, 

িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2823 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াসিন, স িা-আলী স য়া , 

িািং-িস সি  াড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2824 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিু িকর সছসিক, স িা-ম াোঃ 

খসলল, িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1095 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2825 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ কসল   উল্লা ,স িা-স িা 

ম ৌলভী ইছাক,িািং-

কাটির াথ্া,রা ু,কক্সািাজার

1.10 দসিণ স ঠাছসড় 1095 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2826 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াস্তাক আ ািং,স িা- স িা 

ম ৌলভী ইছাক িািং-

কাটির াথ্া,রা ু,কক্সািাজার

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2827 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ  ািান,স িা-মিালিান 

িািং-  িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2828 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল ইিলা ,স িা-ছিয়দ 

ম াসিন িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2829 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া কাসি  ,স িা-ম স র আলী 

িািং- িস সি  াড়া

1.30 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2830 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িসের আ  দ,স িা-ম স র 

আলী িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2831 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  সনর আ  দ,স িা-ম স র 

আলী িািং-িস সি  াড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2832 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম ািসল ,স িা-ম াোঃ 

ইি াক,িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2833 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ো িুল আল ,স িা-ফসয়জ 

স য়া,িািং-িস সি  াড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2834 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া জাফর আ  দ,স িা-কাসি  

আলী,িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2835 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম া াম্মদ,স িা-কাসি  

আলী,িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2836 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া জির  ুলুক,স িা-

আসজ ুলা ,িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2837 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িাজু  ুলু্লক,স িা-ইি াক,িািং-

িস সি  াড়া

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2838 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াস্তাক, ,স িা-ফজল 

আ  দ,িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2839 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মগালা  কাসদর,স িা-আলী 

ম াসিন,িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2044 478 7937 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2840 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ নুর,স িা-ছিয়দ 

ম াসিন,িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7937 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2841 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  সনর আ  দ,স িা-ছিয়দ 

ম াসিন,িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7937 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2842 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নিী ম াসিন,স িা- সনায়ার 

আলী,িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7937 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2843 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিুল ম াসিন,স িা-ফজল 

আ  দ,িািং-িস সি  াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7937 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2844 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিলু,স িা-ফজল আ  দ,িািং-

িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2845 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নাসজর ম াসিন,স িা-

আিলু,িািং-িস সি  াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7937 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2846 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মিানালী ,স িা-নজু স য়া,িািং-

িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2847 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ম াসিন,স িা-চান 

স য়া,িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2848 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ উলা ,স িা-িাস ি 

স য়া,িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2849 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছিয়দ নুর,স িা-ম াোঃ 

ম াসিন,িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2850 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নসজর আ  দ,স িা-

মিালিান,িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2851 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াক্তার আ  দ,স িা-

মিালিান,িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2852 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  সনর আ  দ,স িা-

মিালিান,িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2853 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিুল কাসি ,স িা-আলী 

স য়া,িািং-িস সি  াড়া

0.40 দসিণ স ঠাছসড় 2026 478 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2854 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  ািন,স িা-আলী স য়া,িািং-

িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2026 478 7913 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2855 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ম াসিন,স িা-মকরা ি 

আলী,িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2026 478 7913 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2856 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মকরা ি আলী,স িা-আলী 

আকির,িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2026 478 7913 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2857 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরছ ছালা ,স িা-ম ঠান 

আলী,িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2026 478 7913 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2858 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আোঃ শুকু্কর,স িা-ম ঠান 

আলী,িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2026 478 7913 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2859 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  নিাজ,স িা-ম ঠান 

আলী,িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2026 478 7929 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2860 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া এজা ার স য়া,স িা-

ইি াক,িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2861 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নসজর আ  দ,স িা-এজা ার 

স য়া,িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2862 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিুল ম াছন, স িা-   িাজ 

, িািং-  সি  

 াসনরছড়া,রা ুৃু,কক্সিাজার

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো স িআর নিং-8/স সি অি 

2013-14

2863 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িসদউর র  ান, স িা-আোঃ  

িত্তার,িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2864 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুর র  ান,স িা-আোঃ 

িত্তার,িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2865 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িসদউলা ,স িা-ফসকর 

ম া াম্মদ,িািং-িস সি  াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2866 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল ইিলা ,স িা-

অজ্ঞাি,িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2867 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  সনর আ  দ ,স িা-আোঃ 

িত্তার, িািং-ি সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2868 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ফসকর ম া াম্মদ ,স িা-িাছা 

স য়া, িািং-িস সি  াড়া

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2869 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম া াম্মদ স য়া ম াসিন,স িা-

 ৃি আিুল ম াসিন, িািং-

িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2870 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আবু্দর রস  ,স িা- ৃি ছছয়দ 

আ  দ, িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2871 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছিয়দ নুর,স িা- ৃি ই া  

েরীফ, িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2872 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আবু্দল কসর ,স িা-ছছয়দ নুর, 

িািং-িস সি  াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2873 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আবু্দ শুকু্কর,স িা-আলী 

আ  দ, িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2874 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম স র আলী,স িা-িসের 

আ  দ, িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2875 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুর ম া াম্মদ,স িা-ইয়ার 

ম া াম্মদ, িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2876 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছছয়দ ম াসিন,স িা-িুলিান 

আ  দ, িািং-িস সি  াড়া

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2877 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল আস ন,স িা-দুদু স য়া, 

িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2878 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া সিরাজুল ইিলা ,স িা- ৃি 

ইউছূফ আলী, িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2879 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  াসিিুর র  ান,স িা-খসললুর 

র  ান, িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2880 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল হুদা,স িা-আিুল 

ম াসিন, িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2881 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ইউছূফ আলী, স িা-মকরা ি 

আলী, িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2026 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2882 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  সনর আ  দ,স িা-আস র 

 া জা, িািং-িস সি  াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 2026 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2883 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ নুরু,স িা-আস র  া জা, 

িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2026 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2884 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  াসক  আলী,স িা- ৃি সছসিক 

আ  দ, িািং-িস সি  াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2885 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া দানু,স িা- ৃি সছসিক আ  দ, 

িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2886 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ  ািন,স িা-  ৃি সছসিক 

আ  দ, িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2887 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া খুসল স য়া,স িা-  ৃি সছসিক 

আ  দ, িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 7929 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2888 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া সিরাজ,স িা-ফারুক আ  দ, 

িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 7929 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2889 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল কসির মচৌধুরী,স িা-

ইিলা  মচৌধুরী, িািং-উ খালী

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 7929 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2890 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মিানা স য়া,স িা- ৃি আিুল 

কালা , িািং-সেয়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2891 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আোঃ শুকু্কর,স িা- কিুল 

আ  দ, িািং-সেয়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2892 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুর আ  দ,স িা-  কিুল 

আ  দ, িািং-সেয়া াড়া

0.40 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2893 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া কসির আ  দ,স িা-  কিুল 

আ  দ, িািং-সেয়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2894 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিুল কাসে ,স িা-আলী 

আ  দ, িািং-সেয়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2895 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া কাসদর ম াসিন,স িা- ৃি 

আিুল খাসয়র, িািং-সেয়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2896 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ইিলা ,স িা- স িা- ৃি আিুল 

খাসয়র, িািং-সেয়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2897 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িকশু স য়া,স িা-িুলিান 

আ  দ, িািং-সেয়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2898 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আলী আ  দ,স িা- ৃি 

আিদুল িারী, িািং-সেয়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2899 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াসিন আ  দ,স িা-আোঃ 

জব্বার, িািং-সেয়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2900 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আসনায়ার আলী,স িা- ৃি 

 াসক  আলী, িািং-সেয়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2901 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদু জব্বার,স িা-  ৃি  াসক  

আলী, িািং-সেয়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2902 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া সফসরাজ স য়া,স িা- ৃি ফসয়জ 

আ  দ, িািং-সেয়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2903 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া সছসিক,স িা-  ৃি ফসয়জ 

আ  দ, িািং-সেয়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2904 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিুল কালা ,স িা-আস র 

 া জা, িািং-সেয়া াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2905 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  নু স য়া,স িা- ৃি আির  

আলী, িািং-সেয়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2906 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছিয়দ আল  (আিুরী) ,স িা-

অজ্ঞাি, িািং-সেয়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2907 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুলা ,স িা- ৃি কালু ,িািং-

সেয়া াড়া-

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2908 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুল  াসলক,স িা-  ৃি 

কালু ,িািং-সেয়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2909 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুর  িলি  ুিী,স িা-আোঃ 

আসজজ মচৌধুরী,িািং-সেয়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2910 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া জাসকর ম াসিন,স িা- ৃি 

আিদুল কাসদর,িািং-সেয়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2911 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আল ,স িা-িাচা স য়া,িািং-

সেয়া াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2912 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আলী মজা র, স িা-

অজ্ঞাি,িািং-সেয়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2913 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া কসির আ  দ স িা- ৃি লম্বা 

কালু,িািং- সেয়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2914 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ফসকর আ  দ স িা-  ৃি লম্বা 

কালু,িািং-সেয়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2915 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুর আ  দ স িা-অজ্ঞাি, িািং-

সেয়া াড়া

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2916 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মগালা ম াসিন স িা- ৃি কালু 

িািং-সেয়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2917 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আলী আ  দ স িা-ফসকর 

আ  দ িািং-সেয়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2918 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ম াসিন স িা-অজ্ঞাি 

( ৃি) িািং-সেয়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2919 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া কসির আ  দ স িা- ৃি আলী 

আ  দ িািং-সেয়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2920 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুল ম ানাফ স িা- ৃি কালু 

িািং-সেয়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2921 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুছ ছালা  স িা-ঐ িািং-

সেয়া াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2922 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আোঃ রসেদ স িা- ৃি ঐ িািং-

সেয়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2923 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া সদল আ  দ স িা-আবু্দল 

 সজদ িািং-সেয়া াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2924 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ম াসিন স িা- ৃি 

এনাসয়ি আলী িািং-সেয়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2925 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িুলিান আ  দ স িা- ৃি 

আলী আ  দ িািং-সেয়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2926 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িসের আ  দ স িা-ঐ িািং-

সেয়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2927 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া জাসকর আ  দ স িা- ৃি 

আস র ম াসিন িািং-সেয়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2928 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ আল  স িা-িা শু িািং-

সেয়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2929 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আবু্দর রস   স িা-অজ্ঞাি িািং-

সেয়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2930 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আোঃ কসর  স িা-আবু্দল 

ম ানাফ িািং-সেয়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2931 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া র  ি উলা  স িা-লালু  াসি 

িািং-সেয়া াড়া

0.40 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2932 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াছন আ  দ স িা-আবু্দল 

 সজদ িািং-সেয়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2933 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম ঠান আলী স িা-স র আ  দ 

িািং-সেয়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2934 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল  ক স িা- ৃি  ুসফজুর 

র  ান িািং-সেয়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2935 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নিী ম াছন স িা- ৃি আিুল 

খাসয়র িািং-সেয়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2936 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া খুইলযা স য়া স িা- ুসফজুর 

র  ান িািং-সেয়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

Page 253



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2937 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া েসফ আল  স িা-আস র 

 া জা িািং-সেয়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2938 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া জুসলখা মিগ  স িা- ৃি 

আবূ্দল  াস দ িািং-সেয়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2939 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নিী ম াসিন স িা- ৃি আিু 

িাস র িািং-সেয়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2940 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িস দুলা  স িা- ৃি আিুল 

কাসে  িািং-হুয়ারী মঘানা

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2941 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াস নুর, স িা-ম াোঃ আলী, 

িািং-হুয়ারী মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2942 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  াসিিুলা  স িা-ম াোঃ আলী,িািং-

হুয়ারী মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2943 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছিয়দ নুর স িা-ম াোঃ 

আলী,িািং- হুয়ারী মঘানা

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2944 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আবু্দ শুকু্কর স িা-এজা ার 

স য়া,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2945 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মজিল ম াসিন স িা- ৃি 

খাসলকুজ্জা ান,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2946 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ইি াইল স িা- ৃি 

িুসলা ান,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2947 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াক্তার আ  দ ,স িা-ঐ,িািং-

হুয়ারী মঘানা

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2948 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিুল কালা ,স িা-ছিয়দ 

আ  দ,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2949 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িসের আ  দ,স িা- ৃি আলী 

স য়া,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2950 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুর র  ান,স িা-আবু্দ 

শুকু্কর,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2951 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল আল ,স িা-আবু্দ 

জব্বার,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2952 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল  ক,স িা- ৃি ছয়দ 

আ  দ,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2953 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িা শুল আল ,স িা-িাচা 

স য়া,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2954 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরু ছালা ,স ি- ৃি আস র 

 া জা,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2955 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ইউছুফ আলী,স িা-আোঃ 

জাইদ,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2956 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া রসেদ আ  দ,স িা-িাচা 

স য়া,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2957 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ নসি,স িা-অজ্ঞাি,িািং-

হুয়ারী মঘানা

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2958 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ি শু,স িা- ৃি নছরি 

আলী,িািং- হুয়ারী মঘানা

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2959 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া অসছউর 

র  ান,স িাঅজ্ঞাি,িািং-হুয়ারী 

মঘানা

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2960 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া েসফ আল ,স িা ৃি আলী 

ম াসিন,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.83 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2961 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ কালু,স িা ৃি আোঃ 

 াসক ,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2962 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া রসেদ আ  দ,স িা ৃি িুলিান 

আ  দ,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2963 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মিকান্দর,স িা ৃি আলী 

আ  দ,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2964 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আলী আ  দ,স িা ৃি আিদুল 

 িলি,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2965 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মজাহুর আল ,স িাআলী 

আ  দ,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2966 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িজল কসর অজ্ঞাি,িািং-হুয়ারী 

মঘানা

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2967 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আস র ম াসিন,স িা-

অজ্ঞাি,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2968 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  া  ুদা খািুন,স িা- ৃি 

ইি াইল,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2969 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ নিী,স িা-অজ্ঞাি,িািং-

হুয়ারী মঘানা

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2970 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া উ র আলী,স িা-অজ্ঞাি,িািং-

হুয়ারী মঘানা

0.40 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2971 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুল  াসক ,স িা- ৃি মগারা 

স য়া,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2972 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ি শু,স িা  ৃি নাসজর ম ািন, 

িািং-হুয়ারী মঘানা,

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2973 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুল মিািা ান ,স িা-আিু 

ছিয়ি স য়াজী,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2974 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আসজজুর র  ান,স িা- ৃি 

আজ  উলা ,িািং-হুয়ারী মঘা

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2975 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আোঃ  াসলক,স িা- ৃি িসের 

আ  দ,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2976 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ইসলয়াছ,স িা- ৃি 

মিালায় ান,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2977 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াস্তাক আ  দ,স িা-ফজল 

কসর ,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2978 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াস্তাক আ  দ,স িা- ৃি 

ম াোঃ ম াসিন,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2979 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িসের আ  দ,স িা- ৃি ম াোঃ 

ম াসিন,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2980 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াক্তার আ  দ,স িা-ঐ,িািং-

হুয়ারী মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2981 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম ািারক,স িা-ঐ,িািং-হুয়ারী 

মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2982 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নাসজর ম াসিন,স িা- ৃি ই া  

েরীফ,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2983 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ সছসিক,স িা-আলী 

ম াসিন,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2984 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুল  াসলক,স িা- িলুকু 

জা ান,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2985 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আবু্দর রসেদ,স িা- ৃি ছসির 

আ  দ,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2986 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িসের আ  দ,স িা-গুরা 

স য়া,িািং-হুয়ারী মঘানা

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2987 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িসের আ  দ,স িা- ৃি 

 সনউজ জা ান,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2988 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ইিলা ,স িা- ৃি 

কালু,িািং-হুয়ারী মঘানা

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2989 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া কাসদর ম াসিন,স িা- ৃি 

িুলিান আ  দ,িািং-হুয়ারী 

মঘানা

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2990 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া রসেদ আ  দ,স িা-কাসদর 

ম াসিন,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2991 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িফর আল ,স িা-িি ান 

গসণ,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2992 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  াসফজ আ  দ,স িা-

অজ্ঞাি,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2993 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ই া  েরীফ,স িা-নাসজর 

আলী,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2994 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ফসকর ম া াম্মদ,স িা-ছিয়দ 

আকির,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2995 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছিয়দ আল  ,স িা-আলী 

আকির ,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2996 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নসজর আ  দ,স িা-নুর 

আ  দ,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2997 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ইসলয়াছ,স িা- াজী িিকি 

আলী,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2998 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া রসেদ আ  দ,স িা- াজী 

িিকি আলী ,িািং- িাসড়য়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

2999 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আকির আলী,স িা-ঐ,িািং-

িাসড়য়া াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3000 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ম াসিন,স িা-ম াখসলচুর 

র  ান,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3001 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া কালু,স িা-ঐ,িািং-িাসড়য়া াড়া 0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3002 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  াসিিুর র  ান,স িা-আিদুল 

 িলি,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3003 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আসজজুর র  ান,স িা-ঐ,িািং-

িাসড়য়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3004 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া রসেদ আ  দ,স িা-আসজজুর 

র  ান,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3005 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া কসির ম া াম্মদ,স িা-

ম াখসলছুর র  ান,িািং-

িাসড়য়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3006 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ খসলল,স িা-আবু্দ 

শুকু্কর,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3007 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িজল আ  দ,স িা-েসফকুর 

র  ান,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3008 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আ ান উলা ,স িা-ঐ,িািং-

িাসড়য়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3009 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া লাল স য়া,স িা-কাসদর 

ম াসিন,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.40 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3010 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িাস ি স য়া,স িা-িুলিান 

আ  দ,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3011 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মিকান্দর আলী,স িা- িুলিান 

আ  দ,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3012 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ইউছুফ আলী,স িা- িুলিান 

আ  দ,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3013 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ  াসনফ,স িা-মিকান্দর 

স য়া,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3014 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ফসরদুল আল ,স িা-ম ৌোঃ রসেদ 

আ  দ,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3015 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া কালু ফসকর ,স িা- মগালা  

আলী,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3016 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিু ো া,স িা-  সিন 

আলী,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3017 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ম াসিন,স িা-কালু 

ফসকর,িািং-িাসড়য়া াড়া

1.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3018 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া সিরাজুল  ক,স িা-মগালা  

েসরফ,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3019 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আসজজুল  ক,স িা-আলী 

 দন,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3020 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মফরসদৌি,স িা-মগালা  

মিািা ান,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3021 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ আলী,স িা-আেরফ 

স য়া,িািং-িাসড়য়া াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3022 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুর ম া াম্মদ,স িা-ঠান্ডা 

স য়া,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3023 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আসজজুর র  ান,স িা-

ম া াম্মদ ম াসিন,িািং-িাসড়য়া 

 াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3024 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল ইিলা ,স িা- ৃি 

খাসলকুজ্জা ান,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3025 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ আলী,স িা- ৃি আিদুি 

শুকু্কর,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3026 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল ইিলা ,স িা-সছসিক 

আ  দ,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3027 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মফরসদৌি,স িা-মগালা  

মছািা ান,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3028 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল ইিলা ,স িা-সছসিক 

আ  দ,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3029 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মিলাল,স িা-ম া াম্মদ ম াসিন 

িািং- িাসড়য়া  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3030 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আবু্দল গফুর,স িা- ৃি 

ম া াম্মদ,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3031 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আকির আলী,স িা- ৃি 

এনাসয়ি আলী, িাসড়য়া াড়া,

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3032 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িুরুি আল ,স িা- াসফজ 

আ  দ,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3033 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুর আ  দ,স িা-ম াছন 

আ  দ,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3034 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম া াম্মদ মিাস ল ,স িা-

িাজুল ইিলা ,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3035 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আসনায়ার ম াসিন,স িা-

অজ্ঞাি,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3036 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মলাক ান,স িা-অজ্ঞাি,িািং-

িাসড়য়া  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3037 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মকরা ি আলী,স িা-আলী 

আকির,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3038 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরু ছালা ,স িা-ম ঠান 

আলী,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3039 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আবু্দি শুকু্কর,স িা-ম ঠান 

আলী ,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3040 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া   িাজ ,স িা-ম ঠান 

আলী,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3041 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া এজা ার স য়া,স িা-

ইি াক,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3042 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নসজর আ  দ,স িা-এজা ার 

স য়া,িািং-িাসড়য়া  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3043 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ইিলা ,স িা-ম াখসলছুর 

র  ান,িািং- াসনরছড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3044 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিু িকর,স িা- ৃি ম াোঃ 

ম াসিন,িািং- াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3045 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিুল িের,স িা-অজ্ঞাি ,িািং-

 াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3046 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ম াসিন,স িা- ৃি 

খসললুর র  ান িািং- াসনরছড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3047 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া কসল ুলা  স িা-ম াোঃ  াছান 

িািং- াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1647 478 6970 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3048 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া   িাজ ম াসিন,স িা-আলী 

 দন,িািং- াসনরছড়া

0.40 দসিণ স ঠাছসড় 2344 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3049 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিুল ম ািন,স িা-

  িাজ,িািং- াসনরছড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2344 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3050 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ম াসিন,স িা-আলী 

ম াসিন,িািং- াসনরছড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2344 478 6946 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3051 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছিয়দ ম াসিন,স িা-অসল 

আ  দ,িািং- াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1855, 

1856

478 7046 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3052 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আোঃ শুকু্কর,স িা-িয়দ স য়া,িািং-

 াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1855, 

1856

478 7046 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3053 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুল কসর ,স িা-ছিয়দ 

স য়া িািং- াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 10509 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3054 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুর র  ান,স িা-আবু্দ 

শুকু্কর িািং- াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3055 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল আল ,স িা-আিদু 

জব্বার,িািং- াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3056 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আসনায়ার ,স িা-  িাজ 

আ  দ,িািং- াসনর ছাড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2342 6921 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3057 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া দানু স য়া ,স িা- ৃি আোঃ 

 িলি িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 4993 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3058 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ইউছুফ,স িা-জালাল 

আ  দ,িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 4993 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3059 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া সছসিক স য়া,স িা-অসছউর 

র  ান,িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 4993 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3060 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ম াসিন,স িা-অসছউর 

র  ান,িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 4993 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3061 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  াসক  স য়া,স িা-িাছা 

স য়া,িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 4933 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3062 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িাছা স য়া,স িা- ৃি  ারু 

স য়া,িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 5020 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3063 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুর ইিলা ,স িা-িাছা 

স য়া,িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 4933 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3064 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া উলাসচিং,স িা-চযালাে,িািং-জনু 

 ািাব্বর  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 4933 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3065 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল ইিলা ,স িা- ৃি নিী 

ম াসিন,িািং-জনু  ািাব্বর  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 4933 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3066 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া সনো,স িা-অজ্ঞাি,িািং- গ 

 াড়া,  াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 4993 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3067 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মকসচ,স িা-মচনসচ,িািং- গ 

 াড়া,  াসনরছড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 4993 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3068 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া সনসন,স িা-অজ্ঞাি,িািং- গ 

 াড়া,  াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 4993 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3069 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িী াসক্ত,স িা-িা ী অিং,িািং-

 গ  াড়া,  াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1783 478 4993 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3070 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ িাদো স য়া, স িা- ৃি 

িাছা স য়া,িািং-িুলািাগান

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 11501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3071 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছুরুি আল ,স িা-সছসিক 

আ  দ,িািং-িুলািাগান

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 11501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3072 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া িাদো স য়া,স িা- ৃি আবু্দল 

আল ,িািং-িুলািাগান

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 11501 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3073 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ছিয়দ আল ,স িা-

িািস য়া,িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3074 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া দুদু স য়া,স িা-িািস য়া,িািং-

িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3075 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াজাস র আ  দ,স িা-নুর 

আ  দ,িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3076 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিদুল খাসলক,স িা-জাফর 

আল ,িািং-িস সি  াড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 4055 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3077 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ ম াসিন,স িা-নজু 

স য়া,িািং-িস সি  াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7791 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3078 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নুরুল িের,স িা-অজ্ঞাি,িািং-

িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7791 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3079 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আস  ম াসিন,স িা-কালা 

স য়া,িািং-িস সি  াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7791 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3080 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আয়ুি আলী,স িা-আলী 

ম াসিন,িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7791 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3081 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আলী আকির ,স িা- 

ম া াম্মদ,িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

478 7791 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3082 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া মগালা  মিািা ান,স িা-আলী 

ম াসিন,িািং-িস সি  াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3083 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  সনর আল ,স িা-েসফ 

আল ,িািং-িস সি  াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 7833 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3084 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া না - আ ুৃুলা রাখাইন,স িা- 

 ইিংকয, িািং- াসনরছড়া 

,রাখাইন  াড়া

1.00 দসিণ স ঠাছসড় 2040/23

41

রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3085 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া না -ইউনুি ভূটু্ট,স িা-আিু 

িক্কর,িািং-দোঃ স ঠাছসড় ১নিং 

িয়াডম

1.00 দসিণ স ঠাছসড় 4008 478 11531 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3086 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া আিুল কালা  আজাদ,স িা- 

আিদুল ম ািাসলি,িািং-

িাে াড়া, ১নিং 

িয়াডম ,রা ু,কক্সিাজার

1.00 দসিণ স ঠাছসড় 1647/23

45

478 6971 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3087 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া  ঞু্জর আল ,স িা- ছিয়দ নূর 

িািং- দোঃ স ঠাছসড়, রা ু, 

কক্সিাজার

1.00 দসিণ স ঠাছসড় 4008 11531 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3088 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ম াোঃ জয়নাল,স িা  ৃি আবু্দল 

কাসদর, িািং-দসিণ স ঠাছসড়, 

উ খালী, গনী িিদার  াড়া

1.00 দসিণ স ঠাছসড় 4012 7555 

/11521

রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3089 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া ফসরদ (ফা ম ফসরদ),স িাা- 

আবু্দল  িলি, িািং 

 াসনরছড়া, রা ু, কক্সিাজার

1.00 দসিণ স ঠাছসড় 1647/23

45,

478 7791 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3090 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া োস দ স য়া, ,স িা- ফসজউর 

র  ান, িািং-  াসনরছড়া, রা ু, 

কক্সিাজার

1.00 দসিণ স ঠাছসড় 1095 478 1315 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3091 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া  ানসরছড়া নূর আল  (স িী) , িা-স য়া 

ম াসিন,িািং 

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সিাজার

1.00 দসিণ স ঠাছসড় রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3092 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান সছসিক আ া দ,স িা-  ৃি 

এজা ার স য়া িািং- িুলািাগান

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 4008 1173 11531 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3093 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান সদলদার ম াসিন , স িা- আশু 

আলী, জীসনর মঘানা

0.15 উ খালী 2702 3836 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3094 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান রসেদা আ ম্মদ, স িা-  ৃ আিুল 

ম াসিন িািং-সজসনরসঘানা

0.25 উ খালী 2702 3836 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3095 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান রসেদা আ ম্মদ, স িা-  

িুলিান আ ম্ম,িািং-সজসনরসঘানা

0.40 উ খালী 2702 3836 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3096 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান িসদউল আল  ,স িা- সছসিক 

আ া দ , িািং-সজসনরসঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 4008 11531 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3097 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান ো শুল আল  , স িা- সছসিক 

আ া দ, িািং- িািং-সজসনরসঘানা

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 4008 11531 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3098 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান আিদুল্লা,  সিা- নুরুল আল , 

িািং- ূিম  াসনরছড়া রা ু, 

কক্সিাজার

0.20 খুসনয়া ালিং 301 123 1 রসিি িিি সভো স িআর নিং-৩৫/ স সি 

২৩/িুলা অি 2012-13

3099 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান গুরা স য়া, স িা- এজা ার স য়া 

,িািং-সজসনরসঘানা

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 4008 1173 11531 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3100 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান িসের আ া দ, স িা- আবু্দল 

িারী , িািং- িািং-সজসনরসঘানা

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 4008 1173 11531 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3101 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান ম াোঃ  ািান , স িা ম াোঃ 

আবু্দল গফুর , িািং-

িুলািাগান,রা ু

0.25 খুসনয়া ালিং 301 123 1 রসিি িিি সভো স িআর নিং 13/স সি 

৩/িুলা অি 2018-19
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3102 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান ো াি স য়া ,স িা- আবু্দল িারী 

, িািং-সজসনরসঘানা

0.20 খুসনয়া ালিং 4008 1173 11531 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3103 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান আবু্দল কাসদর ,স িা- আবু্দি 

ছালা , িািং-সজসনরসঘানা

0.25 খুসনয়া ালিং 301 2 123 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3104 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান আবু্দর র  ান , স িা- নুর 

আ া দ ,িািং-সজসনরসঘানা

0.20 খুসনয়া ালিং 301 2 123 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3105 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান ম াোঃ  ীর কাসে , স িা- 

ম ঠান আলী, িািং- 

িুলািাগান,রা ু, কক্সোঃ

0.15 খুসনয়া ালিং 301 2 123 1 রসিি িিি সভো স িআর নিং- 1/স সি 1/িুলা 

অি 2018-19

3106 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান স র কাসে  , স িা-  ৃি 

আবু্দর রসেদ , িািং-সজসনরসঘানা

0.15 খুসনয়া ালিং 301 2 123 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3107 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান নুরুল ইিলা , স িা-  ৃি 

সিসিক আ  দ, িািং- িুলািাগান

0.10 দসিণ স ঠাছসড় রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3108 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান রাজা স য়া,,স িা-  ৃ  াসক  

আলী িািং- িুলািাগান

0.15 দসিণ স ঠাছসড় রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3109 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান ইউছুফ (িা মাইয়া), স িা- 

আবু্দল ম ািাসলি, িািং- 

িুলািাগান

0.15 দসিণ স ঠাছসড় রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3110 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান রাসিয়া খািুন , স িা-  ৃ স য়া 

ম াসিন, িািং  াসনরছড়া

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 2345 6975 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3111 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান কালাইয়া, স িা- ম াোঃ িি ান, 

িািং-  াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 2345 6975 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3112 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান ে র আলী, স িা-  ৃি 

ম াজাফ্ফর আ ািং, িািং- 

 াসনরছড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 4008 1173 11531 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3113 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান নুরুল ইিলা  ,স িা- ফসকর 

আ া দ , িািং-  াসনরছড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 4008 1173 11531 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3114 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান আিছার স য়া , স িা-  ৃি 

মফরসদৌি ,িািং-  াসনরছড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 4008 1173 11531 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3115 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান রসফক আ া দ,স িা-  ৃি 

মফরসদৌি , িািং-  াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 4008 1173 11531 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3116 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান  ম াছন আ া দ , স িা- আলী 

আ া দ ,িািং-  াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 4008 1173 11531 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3117 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান রসফক আ া দ , স িা-  ৃি 

আবু্দল কাসদর, িািং- কালার 

 াড়া

0.15 খুসনয়া  ালিং 301 2 123 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3118 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান িুলিান আ া দ , স িা-  ৃি 

আবু্দল কাসদর ,িািং-  াসনরছড়া

0.30 খুসনয়া  ালিং 175 2 268 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3119 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান আবু্দর রস   , স িা- আলী 

আ া দ , িািং-  াসনরছড়া

0.15 খুসনয়া ালিং 175 2 268 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3120 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান  ম াছন ,স িা- ম ঠান আলী, 

িািং-  াসনরছড়া

0.20 খুসনয়া  ালিং 4008 1173 11531 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3121 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান  াস দা মিগ  , স্বা ী- ম া: 

ম াছন ,িািং-  াসনরছড়া

0.20 খুসনয়া ালিং 4008 1173 11531 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3122 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান নাসছ া আক্তার , স্বা ী- আবু্দল 

গসণ ,িািং-  াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 175 2 268 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3123 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান ফা ম ফসরদ,স িা- নূর আ াম্মদ, 

িািং- ূিম  াসনরছড়া

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 2345 2 6975 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3124 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান  াসফজ আ াম্মদ, স িা- ম াোঃ 

ধানু,িািং- দসিণ স ঠাছসড়

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 2345 2 6975 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3125 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান েসফ (কালা  ুিী ), স িা-

 ুনিুর আলী, িািং- কালার াড়া

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 301 2 123 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3126 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান ম াোঃ দানু,স িা- আোঃ রস  , 

িািং- কালার াড়া

0.10 দসিণ স ঠাছসড় 301 2 123 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3127 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান আ ানুিুল্লা, স িা- 

ইি াইল,িািং- কালার াড়া

0.15 দসিণ স ঠাছসড় 301 2 123 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3128 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান  ম াস্তাক আ া দ ,স িা-  ৃি 

রসেদ আ া দ,িািং- কালার াড়া

0.15 খুসনয়া ালিং 175 2 268 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3129 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান  ম ঠান আলী ,স িা- ম াছন 

আলী ,িািং- কালার াড়া

0.15 খুসনয়া ালিং 175 2 268 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3130 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান নুরুল  াসক  ,স িা- ম া: েসফ 

,িািং- কালার াড়া

1.20 খুসনয়া ালিং 175 2 268 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3131 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান রসেদা খািুন ,স্বা ী- ম া: 

ম াছন ,িািং- কালার াড়া

0.20 খুসনয়া ালিং 175 2 268 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3132 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান স র কাসে  ,স িা- ম া: 

ম াছন ,িািং- ঐ

1.00 খুসনয়া ালিং 301 2 123 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3133 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান ছসল  উলাহ্ ,স িা- ম া: 

ম াছন ,িািং- কালার াড়া

0.25 খুসনয়া ালিং 120 532 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3134 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান  ছন আলী ,স িা- লাল স য়া 

,িািং- কালার াড়া

0.40 খুসনয়া ালিং 120 532 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3135 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান  ম া: আলী ,স িা- মগালা  

ম াসিন ,িািং- কালার াড়া

1.15 খুসনয়া ালিং 175 2 268 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3136 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান জাফর আল  ,স িা-  ছন 

আলী ,িািং- কালার াড়া

1.15 খুসনয়া ালিং 175 2 268 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3137 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান  কিুল ম াসিন ,স িা-  ৃি 

ম ঠান আলী ,িািং- কালার াড়া

1.20 দসিণ স ঠাছসড় 4008 1173 11531 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3138 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান ফসরদ ,স িা- আবু্দল গফুর,িািং 

 ূিম  াসনরছড়া,রা ু,কক্সিাজার

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 4008 1173 11531 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3139 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান ছছয়দ আল  ,স িা-  ৃি 

আকির আ া দ ,িািং  ূিম 

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সিাজার

0.25 খুসনয়া ালিং 175 2 268 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3140 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান আলী আকির,স িা-  াসক  

আলী ,িািং  ূিম 

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সিাজার

0.25 খুসনয়া ালিং 175 2 268 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3141 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান  াসফজুর র  ান ,স িা- আিুল 

ম াছন ,িািং  ূিম 

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সিাজার

1.20 খুসনয়া ালিং 120 532 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3142 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান  সনর আ া দ ,স িা- আিুল 

ম াছন ,িািং  ূিম 

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সিাজার

0.25 খুসনয়া ালিং 120 532 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3143 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান ছুরুি আল  ,স িা- আিুল 

ম াছন, িািং  ূিম 

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সিাজার

0.20 খুসনয়া ালিং 120 532 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3144 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান ো িুল আল  ,স িা- আবু্দল 

কসর  ,িািং  ূিম 

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সিাজার

0.15 খুসনয়া ালিং 301 2 123 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3145 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান গুরা স য়া ,স িা- িাচা স য়া, 

িািং  ূিম 

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সিাজার

0.15 খুসনয়া ালিং 175 2 268 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3146 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান নুর আ া দ ,স িা- গুরা স য়া 

,িািং- িাসদিলা

1.10 খুসনয়া ালিং 120 532 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3147 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান আবু্দর রস   ,স িা- গুরা স য়া 

,িািং- িাসদিলা

1.15 খুসনয়া ালিং 120 532 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3148 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান সিরাজুল ইিলা , স িা- ৃ- 

ইউিুফ আলী,িািং-  ধয  

উ খালী,রা ু,কক্সিাজার

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো স িআর নিং- 3/স সি অি 

2013-14

3149 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান গুল চাম্বা,স্বা ী ইসিি আলী,িািং-

কালার াড়া,রা ু,কক্সিাজার

0.30 দসিণ স ঠাছসড় 1987 478 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3150 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান আবু্দল  াসক  ,স িা- জব্বর 

আলী, িািং-

কালার াড়া,রা ু,কক্সিাজার

1.20 খুসনয়া ালিং 120 532 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3151 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান গুরা স য়া ,স িা-  ৃি আবু্দল 

 ুনাফ ,িািং-

কালার াড়া,রা ু,কক্সিাজার

0.75 খুসনয়া ালিং 120 532 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3152 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান আবু্দি ছালা , স িা-  ৃি 

আবু্দল  ুনাফ ,িািং-

কালার াড়া,রা ু,কক্সিাজার

0.20 খুসনয়া ালিং 120 532 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3153 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান র  ি উলাহ্ ,স িা- আবু্দল 

 াসক  ,িািং-

কালার াড়া,রা ু,কক্সিাজার

1.10 খুসনয়া ালিং 120 532 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3154 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান ম া: ম াছন ,স িা-  ুছা আলী 

,িািং-কালার াড়া,রা ু,কক্সিাজার

0.25 খুসনয়া ালিং 120 532 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3155 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান িসজর আলী ,স িা- আবু্দি 

মছাি ান ,িািং-

কালার াড়া,রা ু,কক্সিাজার

1.25 খুসনয়া ালিং 120 532 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3156 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান  া ফুজুর র  ান , স িা-  ৃি 

এ দাদ, িািং- কালার  াড়া

1.15 দসিণ স ঠাছসড় 4008 1173 11531 2 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3157 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান  া  ুদুল  ক ,স িা-  ৃি ম ৌ: 

আবু্দল  াসক ,িািং-

কালার াড়া,রা ু,কক্সিাজার

0.30 খুসনয়া ালিং 175 2 268 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3158 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান আিু সছসিক ,স িা-  ৃি 

আসজজুর র  ান,িািং-

কালার াড়া,রা ু,কক্সিাজার

1.15 খুসনয়া ালিং 120 532 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3159 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান চাাঁ ন স য়া ,স িা-  ৃি আবু্দল 

 ুনাফ ,িািং-

কালার াড়া,রা ু,কক্সিাজার

0.35 খুসনয়া ালিং 120 532 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3160 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান জয়নাল,স িা- ম াোঃ 

ম াসিন,িািং 

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সািাজার

0.20 দসিণ স ঠাছসড় 1647 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3161 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান গুফুর স য়া,স িা- ম া াম্মদ 

ম াসিন, িািং 

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সািাজার

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1647 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3162 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান কসল  ুল্লা ,স িা- কালা 

স য়া,িািং 

 াসনরছড়া,রা ু,কক্সািাজার

0.25 দসিণ স ঠাছসড় 1647 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3163 কক্সিাজার রা ু  াসনরছড়া িুলািাগান রসেদা মিগ  ,স্বা ী-  ৃি ম ৌ: 

আবু্দল  াসক  ,িািং- িাসদিলী

1.10 খুসনয়া ালিং 301 2 123 1 রসিি িিি সভো মজলা প্ররোিসন উসেদ প্রস্তাি 

মদিয়া আসছ।

3164 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং আবু্দি শুকু্কর, স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ ম াছন, িািং- 

মধায়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.40 মধায়া ালিং

42

2 রসিি িিি সভো

3165 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং আলী স য়া, স িা- আবু্দ রস  , 

িািং-  সি  মগায়াসলয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার

0.70 মধায়া ালিং

42

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ২২/মধায়া 

০৫/সডসি অি ২০০৮-০৯

3166 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং  ািান আলী, স িা- 

ম াখসলছুর র  ান, িািং- 

মধায়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.55 মধায়া ালিং

42

2 রসিি িিি সভো

3167 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং িা শুল আল , স িা- আবু্দ 

রস  , িািং-  সি  

মগায়াসলয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার

0.60 মধায়া ালিং

42

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ২২/মধায়া 

০৫/সডসি অি ২০০৮-০৯
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3168 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং মচস র আলী, স িা- 

ম াখসলছুর র  ান, িািং- 

মধায়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.85 মধায়া ালিং

42

2 রসিি িিি সভো

3169 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং জয়নাল আসিদীন, স িা- 

 াসিিুল্লা , িািং-  সি  

মগায়াসলয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার

0.70 মধায়া ালিং

42

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ২২/মধায়া 

০৫/সডসি অি ২০০৮-০৯

3170 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং কসির আ া দ, স িা- ম ঠান 

আলী, িািং- মধায়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

1.85 মধায়া ালিং

42

2 রসিি িিি সভো

3171 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং জাসকর ম াছন,স িা- ফজল 

কসর , িািং- মধায়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

2.70 মধায়া ালিং

42

2 রসিি িিি সভো

3172 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং আবু্দল্লাহ্, স িা- মিকান্দর 

আলী, িািং- মধায়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

3.30 মধায়া ালিং

42

2 রসিি িিি সভো

3173 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং ম াস্তাক আ  দ, স িা- 

িুজরুক স য়া, িািং- মধায়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

3.14 মধায়া ালিং

42

2 রসিি িিি সভো

3174 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং ফারুক, স িা-  াজী আ ানি 

উল্লা , িািং-  সি  

মগায়াসলয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার

0.80 মধায়া ালিং

317

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ২২/মধায়া 

০৫/সডসি অি ২০০৮-০৯

3175 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং  ম া: ম াছন স িা- সছসিক 

আ া দ, িািং- মধায়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

2.35 মধায়া ালিং

317

2 রসিি িিি সভো

3176 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং ম া: েসফ স িা- সছসিক 

আ া দ, িািং- মধায়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

3.12 মধায়া ালিং

317

2 রসিি িিি সভো

3177 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং  জনু খািুন স িা- আিুল 

কালা , িািং- মধায়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

2.85 মধায়া ালিং

317

2 রসিি িিি সভো

3178 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং জসি  উসিন স িা-  ুজাফ্ফর 

আ া দ, িািং- মধায়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

2.14 মধায়া ালিং

317

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3179 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং রস   উল্লা , স িা-  াজী 

আ ানি উল্লা , িািং-  সি  

মগায়াসলয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার

0.50 মধায়া ালিং

317

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ২২/মধায়া 

০৫/সডসি অি ২০০৮-০৯

3180 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং িি ান গসণ, স িা- ম া াম্মদ 

িকিু, িািং- মধায়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.20 মধায়া ালিং

317

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৮৫/মধায়া ০৮/সডসি অি ২০১২-

১৩

3181 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং ম া াম্মদ িকিু, স িা- নিরি 

আলী, িািং- মধায়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.30 মধায়া ালিং

317

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৮৫/মধায়া ০৮/সডসি অি ২০১২-

১৩

3182 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং আবু্দর রস  , স িা- ম া াম্মদ 

িকিু, িািং- নয়া াড়া, 

মগায়াসলয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার

0.15 মধায়া ালিং

27

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৭/মধায়া ০৪/সডসি অি ২০১৩-

১৪

3183 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং আিু িক্কর, স িা- রস   ছিদয, 

িািং- নয়া াড়া, 

মগায়াসলয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার

0.20 মধায়া ালিং

317

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৭/মধায়া ০৪/সডসি অি ২০১৩-

১৪

3184 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং নসজর আ া দ স িা-  ৃি 

আবু্দর র  ান, িািং- 

মধায়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.55 মধায়া ালিং

317

2 রসিি িিি সভো

3185 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং ইি াক আ াসম্মদ, স িা- স য়া 

ম াসিন, িািং- নয়া াড়া, 

মগায়াসলয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.50 মধায়া ালিং

93

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৩৩/মধায়া ০৯/সডসি অি 

২০১৮-১৯

3186 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং ো  জা ান স িা- নসজর 

আ া দ, িািং- মধায়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

2.80 মধায়া ালিং

317

2 রসিি িিি সভো

3187 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং ফসরদ আল , স িা- স য়া 

ম াসিন, িািং- নয়া াড়া, 

মগায়াসলয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.10 মধায়া ালিং

93

2 রসিি িিি সভো  স িআর  া লা নিং- 

৩৩/মধায়া ০৯/সডসি অি 

২০১৮-১৯

3188 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং  ীর কাসে , স িা- স য়া 

ম াসিন, িািং- নয়া াড়া, 

মগায়াসলয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার

0.70 মধায়া ালিং

27

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

১৬/মধায়া ০৯/সডসি অি 

২০১৩-১৪

3189 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং আবু্দল  ক, স িা-  ীর 

কাসে , িািং- নয়া াড়া, 

মগায়াসলয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.13 মধায়া ালিং

27

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

১৬/মধায়া ০৯/সডসি অি 

২০১৩-১৪
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3190 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং নসজর আ া দ স িা- খসললুর 

র  ান, িািং- মধায়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

2.25 মধায়া ালিং

317

2 রসিি িিি সভো

3191 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং িসের আ াম্মদ, স িা- কসির 

আ াম্মদ, িািং- নয়া াড়া, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.25 মধায়া ালিং

27

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

১৮/মধায়া ১০/সডসি অি ২০১৩-

১৪

3192 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং জিী  উসিন, স িা- আবু্দর 

র  ান,  িািং- মগায়াসলয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.30 মধায়া ালিং

24

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ১৭/মধায়া 

০৮/সডসি অি ২০১৬-১৭

3193 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং ম ািসল  স য়া, স িা- অসল 

আ াম্মদ, িািং-  সি   াড়া, 

মধায়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.50 মধায়া ালিং

93

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ২১/মধায়া 

০৪/সডসি অি ২০১৮-১৯

3194 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং আবু্দ ছালা  স িা- 

ম াস্তাসফজুর র  ান, িািং- 

মধায়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.97 মধায়া ালিং

436

2 রসিি িিি সভো

3195 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং আইয়ুি, স িা- আবু্দল  সজদ, 

িািং- মধায়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.20 মধায়া ালিং

93

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ২২/মধায়া 

০৫/সডসি অি ২০১৮-১৯

3196 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং  াছন আলী স িা-  ৃি 

ম াজাস র স য়া, িািং- 

মধায়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.58 মধায়া ালিং

436

2 রসিি িিি সভো

3197 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং জাফর আল , স িা- ঠান্ডা 

স য়া, িািং- নয়া াড়া, 

মগায়াসলয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.80 মধায়া ালিং

436

2 রসিি িিি সভো  স িআর  া লা নিং- 

১২/মধায়া ০৩/সডসি অি 

২০০৫-০৬

3198 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং মগালজার মিগ , স্বা ী- জাফর 

আল , িািং- নয়া াড়া, 

মগায়াসলয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.19 মধায়া ালিং

436

2 রসিি িিি সভো  স িআর  া লা নিং- 

১২/মধায়া ০৩/সডসি অি 

২০০৫-০৬

3199 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং  সফজ উল্লা , স িা- নুর 

আ াম্মদ, িািং- অসফি  াড়া, 

মধায়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.70 মধায়া ালিং

93

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৮২/মধায়া ০৯/সডসি অি ২০০৭-

০৮

3200 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং নুরুল  ক, স িা- 

িসদউজ্জা ান, িািং- মধায়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.25 মধায়া ালিং

93

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৭৮/মধায়া ০৭/সডসি অি ২০০৭-

০৮
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3201 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং নুর আ া দ স িা- এজা ার 

স য়া, িািং- মধায়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

2.80 মধায়া ালিং

436

2 রসিি িিি সভো

3202 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং ঠান্ডা স য়া স িা- নিী উসিন, 

িািং- অসফি াড়া, মধায়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.40 মধায়া ালিং

93

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৮২/মধায়া ০৯/সডসি অি ২০০৭-

০৮

3203 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং ছাল্লাহ্ উল্লাহ্ স িা- ঠান্ডা স য়া, 

িািং- অসফি াড়া, মধায়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.50 মধায়া ালিং

93

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৮২/মধায়া ০৯/সডসি অি ২০০৭-

০৮

3204 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং  াসিি উল্লা , স িা- নসজর 

আ ম্মদ, িািং- মধায়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.30 মধায়া ালিং

93

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৮/মধায়া ০৩/সডসি অি 

২০১৭-১৮

3205 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং আবু্দল কসর  স িা-  ৃি 

ম াছন আলী, িািং- মধায়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.10 মধায়া ালিং

93

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৮/মধায়া ০৩/সডসি অি 

২০১৭-১৮

3206 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং  াসিিুল্লা , স িা- ঠান্ডা স য়া, 

িািং- মধায়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.70 মধায়া ালিং

436

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ১২/মধায়া 

০৩/সডসি অি ২০০৭-০৮

3207 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং রস   উল্লাহ্ স িা- িসের 

আ া দ, িািং- মধায়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

2.70 মধায়া ালিং

436

2 রসিি িিি সভো

3208 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং আবু্দল  ক, স িা-  ৃি আ ীর 

ম াসিন, িািং-  সি  

মগায়াসলয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.60 মধায়া ালিং

436

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ১২/মধায়া 

০৩/সডসি অি ২০০৭-০৮

3209 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং আবু্দল  ক স িা-  াসিিুর 

র  ান, িািং- মধায়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.20 মধায়া ালিং

436

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ১৫/মধায়া 

০৫/সডসি অি ১৯৯৫-৯৬

3210 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং  াজী আবু্দর রস   স িা- 

সছসিক আ া দ, িািং- 

মধায়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.90 মধায়া ালিং

436

2 রসিি িিি সভো

3211 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং নুরুল আস ন স িা- আবু্দল্লাহ্, 

িািং- মধায়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

2.45 মধায়া ালিং

436

2 রসিি িিি সভো

Page 278



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3212 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং নুর আ া দ স িা- ম া: েসফ, 

িািং- মধায়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

2.70 মধায়া ালিং

436

2 রসিি িিি সভো

3213 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং আবু্দল  াসক  স িা-  কিুল 

আ া দ, িািং- মধায়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

2.95 মধায়া ালিং

436

2 রসিি িিি সভো

3214 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং িসদউল আল , স িা- জাসকর 

ম াসিন, িািং- মধায়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.25 মধায়া ালিং

436

2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৬৫/মধায়া ১৫/সডসি অি ১৯৯৪-

৯৫

3215 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং মধায়া ালিং ম াস্তাক আ া দ স িা-  নছুর 

আলী, িািং- মধায়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

2.42 মধায়া ালিং

436

2 রসিি িিি সভো

3216 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ম াোঃ নিী ম াসিন, স িা-  ৃি 

ঠান্ডা স য়া, িািং- গাইন াড়া, 

দসিণ খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

1.60 খুসনয়া ালিং 1165 2 রসিি িিি সভো

3217 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নুরুল  ক, স িা- রসেদ 

আ ম্মদ, িািং- গাইন াড়া, 

দসিণ খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

2.25 খুসনয়া ালিং 1165 2 রসিি িিি সভো

3218 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ িাস দ, স িা- আস র 

ম াসিন, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.20 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3219 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং সগয়াি উসিন, স িা- ম াোঃ 

ইউিুফ আলী, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.75 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3220 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং িা াি উসিন, স িা- ইউিুফ 

আলী, িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

1.61 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3221 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং জাফর আল , স িা- ছিয়দ 

ম াসিন, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.53 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3222 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দর রস  , স িা-  াসফজ 

আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.10 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো
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ম ৌজা
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দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3223 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নুর না ার, স্বা ী- রসেদ 

আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.15 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3224 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং সদদারুল আল , স িা-  াসফজ 

আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.72 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3225 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ঞু্জর আল , স িা-  কিুল 

আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

3.25 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3226 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং জসি  উসিন, স িা- রসেদ 

আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.13 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3227 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নুরুল  ক, স িা- রসেদ 

আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.98 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3228 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  াস দা মিগ , স্বা ী- নুরুল 

 ক, িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

3.10 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3229 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং রসেদ আ ম্মদ, স িা- 

ম াজাস র আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3230 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  াসফজ আ ম্মদ, স িা- 

ম াজাস র আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.79 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3231 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নসজর ম াসিন, স িা-  ৃি 

ম াোঃ ম ািন, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.95 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3232 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ আবু্দল  ক, স িা-  ৃি 

কাসদর ম াসিন, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.19 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3233 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ আিুল ম াসিন, স িা- 

ম াোঃ ম াছন, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.17 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3234 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  সনর আ ম্মদ, স িা- ম াোঃ 

ম াছন, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.28 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3235 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং রাসেদা মিগ , স্বা ী- ছুরুি 

আল , িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.24 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3236 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দল  াসক , স িা-  ৃি 

নাসজর ম াসিন, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

3.15 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3237 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  াসজরা খািুন, স িা- আবু্দল 

জসলল, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.45 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3238 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আস র ম াসিন, স িা-  ৃি 

ম াজাস র আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.38 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3239 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং িা াি উসিন, স িা-  ৃি 

মিালিান আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.82 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3240 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ছিয়দ আল , স িা-  ৃি 

ম াজাস র আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.65 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3241 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ সছসিক আ ম্মদ, স িা- 

 ৃি েসফ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.20 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3242 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দল শুকু্কর, স িা-  ৃি 

েসফ, িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

2.25 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3243 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  মিালিান আ ম্মদ, স িা- 

আবু্দল গসণ, িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.80 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3244 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং জাসকর ম াসিন, স িা- ম স র 

আলী, িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.95 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3245 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ সিরাজ, স িা- আবু্দর 

রসেদ, িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.60 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3246 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আসনায়ারা মিগ , স্বা ী- িাদো 

স য়া, িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

3.25 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3247 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আস নুল  ক, স িা- জাফর 

আল , িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

3.00 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3248 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং রুসিল, স িা-  ৃি জাফর 

আল , িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.95 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3249 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নুরুল আল , স িা- আবু্দ 

িালা , িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.85 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3250 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ছিয়দ আল , স িা- আবু্দ 

িালা , িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.46 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3251 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নুরুল আল , স িা- আসজজুর 

র  ান, িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.62 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3252 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দল কসর , স িা- লাল 

স য়া, িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.25 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3253 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  সনায়ারা, স্বা ী- মকফাসয়ি 

উল্লা , িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.45 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3254 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ সছসিক, স িা- ছিয়দুর 

র  ান, িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.95 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3255 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং িসের আ ম্মদ, স িা- ছিয়দুর 

র  ান, িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.87 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3256 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নুর জা ান, স্বা ী-  ারুন অর 

রসেদ, িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.38 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3257 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং খুইল্লা স য়া, স িা-  ৃি ম াোঃ 

ম াসিন, িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.88 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3258 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আসম্বয়া খািুন, স্বা ী- আবু্দি 

িালা , িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.55 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3259 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  মগালা  মিাি ান, স িা- 

আবু্দর রসেদ, িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.80 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3260 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দর রসেদ, স িা- আসজজুর 

র  ান, িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3261 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ো  আল , স িা- ম াোঃ িসদ 

আল , িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.92 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3262 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ছিয়দ আল , স িা- জাসকর 

ম াসিন, িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.25 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3263 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং িা াি উসিন, স িা- কসির 

আ ম্মদ, িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.20 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3264 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দল গফুর, স িা- ছিয়দ 

আল , িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.30 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3265 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ছিয়দ আল , স িা- আিু 

িাসলি, িািং- জস রাখাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.65 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3266 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দর রস  , স িা- আিুল 

 াসি , িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.35 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3267 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আসয়ো আক্তার, স্বা ী- আিুল 

ম াসিন, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.25 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3268 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দল  ক, স িা-  ৃি নুরুল 

 ক, িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

2.10 খুসনয়া ালিং 707 2 রসিি িিি সভো

3269 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  মিসল , স িা-  ৃি জির 

 লু্লক, িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

1.75 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3270 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  াসিিুর র  ান, স িা-  ৃি 

জির  লু্লক, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.30 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3271 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ ফসরদ, স িা- ম াোঃ েসফ, 

িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

2.10 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3272 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ো  আল , স িা- িসদউর 

র  ান, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.38 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3273 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং িা াি উসিন, স িা-  ৃি 

িসদউর র  ান, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.98 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3274 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং িসদউজ্জা ান, স িা- ই া  

েরীফ, িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

2.50 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3275 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দল আসজজ, স িা- ছিয়দ 

আল , িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.45 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3276 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং িয়াসি , স িা- ম াোঃ নাসজর 

আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.85 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3277 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ নিী ম াসিন, স িা- 

আবু্দল জসলল, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.29 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3278 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াক্তার আ ম্মদ, স িা- 

ছিয়দুর র  ান, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.27 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3279 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ফসরদুল আল , স িা-  ৃি 

ফজল কসর , িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.60 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3280 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  া  ুদুল্লা , স িা-  ৃি ফজল 

কসর , িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

1.73 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3281 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং   িাজ মিগ , স্বা ী- ম াোঃ 

রাখাল, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.60 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3282 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ েস দুল্লা , স িা-  ৃি 

ফসকর আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.70 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3283 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দল গফুর, স িা- ম াোঃ 

ম ািন, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.95 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3284 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ ম ািন, স িা- আবু্দর 

র  ান, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.62 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3285 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নুর না ার, স্বা ী- ম াোঃ 

আসজজ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.09 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3286 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ছুরুি আল , স িা- কালা 

স য়া, িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

1.70 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3287 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ  ািান, স িা-  ৃি িলা 

স য়া, িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

2.10 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3288 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং মগালজার মিগ , স্বা ী- ছিয়দ 

আল , িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.21 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3289 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং জা াল উসিন, স িা-  ৃি 

আলী স য়া, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.15 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3290 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং কা াল উসিন, স িা-  ৃি 

আলী স য়া, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.20 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3291 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আজগর আলী, স িা- রস   

আলী, িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

2.15 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3292 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  মখারসেদ আল , স িা- 

আজগর আলী, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.25 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3293 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং জসি  উসিন, স িা- নসজর 

আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.27 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3294 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নসজর আ ম্মদ, স িা-  ৃি 

আ ীর ম াসিন, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.10 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3295 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ ইউনুি, স িা- নসজর 

আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.95 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3296 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দর রসেদ, স িা- মগালা  

কাসদর, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.50 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3297 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নুর আ ম্মদ, স িা- িজল 

আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.25 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3298 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং জাফর আল , স িা- িজল 

আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3299 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দল শুকু্কর, স িা- িজল 

আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.25 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3300 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নসজর আ ম্মদ, স িা-  ৃি 

জাফর আল , িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.40 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৩৬/মধায়া ১৫/খুসনয়া অি 

২০১০-১১

3301 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং কসির আ ম্মদ, স িা- িজল 

আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.13 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3302 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আক্তার স য়া, স িা- িজল 

আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.18 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3303 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দল জসলল, স িা- জালাল 

আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.10 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3304 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং সজয়াউর র  ান, স িা- আবু্দর 

শুকু্কর, িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3305 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং এজা ার স য়া, স িা- আবু্দর 

শুকু্কর, িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.12 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3306 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং কসির আ ম্মদ, স িা- ম স র 

আলী, িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.13 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3307 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং সগয়াি উসিন, স িা- কসির 

আ ম্মদ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.19 খুসনয়া ালিং 347/426 2 রসিি িিি সভো

3308 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আ ম্মদ ম াছন, স িা- নাসজর 

আ ম্মদ, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.17 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3309 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ নুরুল  াসক , স িা- 

নসজর আ ম্মদ, িািং- লাল 

 া াড়, খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.08 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3310 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আিুল ম ািন, স িা-  সনর 

আ ম্মদ, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.20 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3311 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ছিয়দ ম ািন, স িা- ম াোঃ 

ম াসিন, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.25 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3312 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ঞু্জর কাসদর, স িা-  ৃি 

মিািা স য়া, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3313 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আ ান উল্লা , স িা- িসদউল 

আল , িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.10 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3314 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং িসদউল আল , স িা-  াস দ 

আলী, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3315 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং িসল  উল্লা , স িা- িসদউল 

আল , িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.18 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3316 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং কসির আ  দ, স িা-  ৃি ম াোঃ 

কালু, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3317 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  াস দুল  ক, স িা- রাজস া ন 

িড়–য়া, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.10 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3318 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  স নুল  ক, স িা-  াস দুল 

 ক, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.20 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3319 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং এনা ুল  ক, স িা-  াস দুল 

 ক, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3320 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  রুস্ত  আলী, স িা-  ৃি 

আস ন আলী, িািং- লাল 

 া াড়, খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.12 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3321 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আিু িাস র, স িা-  ৃি িাদো 

স য়া, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.25 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3322 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  মখারসেদা আল , স্বা ী- 

কা াল ম াসিন, িািং- লাল 

 া াড়, খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.20 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3323 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আসরফা মিগ , স্বা ী-  ৃি 

সিরাজ উল্লা , িািং- লাল 

 া াড়, খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.10 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3324 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং রাসেদা মিগ , স্বা ী- িসফউল 

আল , িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3325 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নুর ম াসিন, স িা-  ৃি লাল 

স য়া, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.35 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3326 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আেরাফ উসিন, স িা- জাসকর 

উল্লা , িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.25 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3327 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  মরােন আরা মিগ , স্বা ী- 

জাসকর, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.10 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3328 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ীর কাসে , স িা- ম াোঃ 

ম াছন, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.10 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3329 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ঞু্জর আল , স িা- ম াোঃ 

ম াছন, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.10 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3330 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ো িুল আল , স িা- ম াোঃ 

ম াছন, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.10 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3331 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং গফুর আল , স িা- ম াোঃ 

ম াছন, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.80 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3332 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দর রস  , স িা-  াছন 

আলী, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.90 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3333 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং অসল আ  দ, স িা-  ীর 

আ  দ, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.10 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3334 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং জা াঙ্গীর আল , স িা- ম স র 

আলী, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3335 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম স র আলী, স িা- লাল 

স য়া, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3336 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ ম াছন, স িা-  াসক  

আলী, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3337 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ ম াস্তফা, স িা- ম াোঃ 

কসর , িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.20 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3338 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আস র ম াসিন, স িা- নসজর 

আ  দ, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.10 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3339 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং িসদ আল , স িা- আোঃ জসলল, 

িািং- লাল  া াড়, খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.10 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3340 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নুরুল আল , স িা- িসদ 

আল , িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.10 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3341 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আোঃ আসজজ, স িা- িসদ 

আল , িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.10 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3342 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নুরুল  াসক , স িা- ছিয়দ 

ম াসিন, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.15 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3343 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দর রস  , স িা- ম াোঃ 

ম াছন, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3344 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দর রস  , স িা- লাল স য়া, 

িািং- লাল  া াড়, খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.25 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3345 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ছিয়দ নূর, স িা-  ৃি মদালা 

স য়া, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.13 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3346 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  াস দুল  ক, স িা- রাজ   ন 

িড়–য়া, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.55 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ৫২/মধায়া 

১২/খুসনয়া অি ১৯৯৬-৯৭

3347 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং মিলাল উসিন, স িা- আবু্দল 

 াস দ, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.35 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ৫২/মধায়া 

১২/খুসনয়া অি ১৯৯৬-৯৭

3348 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াস্তাক আ  দ, স িা- 

উসজর আলী, িািং- লাল 

 া াড়, খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.18 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3349 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং স জানুর র  ান, স িা- 

ম াস্তাক, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.10 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3350 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আল গীর, স িা- ম াোঃ জাফর 

আল , িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.12 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3351 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং জাফর আল , স িা- ম াোঃ  ৃি 

আোঃ র  ান, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.13 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3352 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং জা াঙ্গীর আল , স িা- জাফর, 

িািং- লাল  া াড়, খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.19 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3353 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম ািারক, স িা- ম াোঃ 

িুলিান, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.17 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3354 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং রস  ুন মনছা, স্বা ী- কালা 

স য়া, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.80 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3355 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ফসরদা মিগ , স্বা ী- ম াোঃ  াচু 

স য়া, িািং- লাল  া াড়, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.78 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3356 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ইউনুি আলী, স িা- দুদু স য়া, 

িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.92 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3357 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ ফসরদ আল , স িা-  ৃি 

কালা স য়া, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.70 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3358 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ  ািান, স িা- ফসরদ 

আল , িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.10 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3359 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  কলুজ জা াল, স িা-  ৃি 

আোঃ  াস দ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.12 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3360 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ ম াছন, স িা-  াসক  

আলী, িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3361 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আিুল কালা , স িা- ম স র 

আলী, িািং-  ধয  খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.20 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3362 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ছিয়দুর র  ান, স িা- কসির 

আ  দ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3363 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দর র  ান, স িা- কসির 

আ  দ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.25 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3364 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আসজজুর র  ান, স িা- কসির 

আ  দ, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.27 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3365 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ ইি াইল, স িা- জাসকর 

ম াসিন, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.20 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3366 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং িি ান, স িা- জাসকর 

ম াসিন, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.25 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3367 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং সদদারুল আল , স িা- 

 কলুজ্জা ান, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.20 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3368 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  মিদারুল আল , স িা- 

 কলুজ্জা ান, িািং-  ধয  

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.20 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3369 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং খুইল্লা স য়া, স িা-  ৃি িদরু  

স য়া, িািং- জা াসলয়াঘাো,  

 ধয  খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3370 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ছিয়দ আল , স িা- আেরাফ 

জা ান, িািং- জা াসলয়াঘাো,  

 ধয  খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.30 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3371 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দর রস  , স িা- আেরাফ 

জা ান, িািং- জা াসলয়াঘাো,  

 ধয  খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.20 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3372 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং সিরাজ স য়া, স িা- আেরাফ 

জা ান, িািং- জা াসলয়াঘাো,  

 ধয  খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.25 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3373 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দল কসর , স িা- মগালা  

কাসদর, িািং- জা াসলয়াঘাো,  

 ধয  খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3374 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আক্তার ম াসিাইন, স িা-  ৃি 

অজ্ঞাি, িািং- জা াসলয়াঘাো,  

 ধয  খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.10 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3375 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আিু িাস র, স িা-  া ফুজুর 

র  ান, িািং- জা াসলয়াঘাো,  

 ধয  খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3376 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  া ফুজুর র  ান, স িা- আকু 

স য়া, িািং- জা াসলয়াঘাো,  

 ধয  খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.18 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3377 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আসনায়ার ম াসিন, স িা- 

আবু্দল্লা , িািং- জা াসলয়াঘাো,  

 ধয  খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

0.15 খুসনয়া ালিং 353/416 2 রসিি িিি সভো

3378 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দল শুকুর, স িা-  ৃি 

ম স র আলী, িািং- দসিণ 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.20 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3379 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নুর জা ান, স্বা ী- আবু্দি 

িালা , িািং- দসিণ 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.20 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3380 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আসরফুল ইিলা , স িা- 

িিরি কসর , িািং- দসিণ 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.15 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3381 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আয়ো আক্তার, স্বা ী- আলী 

ম াসিন, িািং- দসিণ 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.30 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3382 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আলী আ  দ, স িা-  াসক  

আলী, িািং- দসিণ খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.25 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3383 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আিুল কালা , স িা-  ৃি ম াোঃ 

কালু, িািং- দসিণ খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

1.15 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3384 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  াসক  আলী, স িা-  ৃি 

আিাদ উল্লা , িািং- দসিণ 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.70 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3385 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং সিরাজ কসির, স িা-  ৃি 

িাদো স য়া, িািং- দসিণ 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.35 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3386 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দল  াস দ, স িা- ছির 

 ুলু্লক, িািং- দসিণ খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

1.18 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3387 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম া সছনা, স িা-  ৃি রসেদ 

আ  দ, িািং- দসিণ 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.75 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3388 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  া িুিা, স্বা ী-  ৃি নুরুল 

ইিলা , িািং- জস রাঘাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.30 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3389 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ ম াছন, স িা- 

ম াজাফ্ফর আ ািং, িািং- 

জস রাঘাো, খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

1.20 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3390 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং কা াল উসিন, স িা- নসজর 

আ  দ, িািং- জস রাঘাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.15 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3391 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আসনায়ারা, স্বা ী- আবু্দর 

র  ান, িািং- জস রাঘাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.90 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3392 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আল গীর ম াসিন, স িা- 

আবু্দর শুকুর, িািং- জস রাঘাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.25 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3393 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ছিয়দ আল , স িা-  ৃি আোঃ 

 সজদ, িািং- জস রাঘাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.20 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3394 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  মিলাল আ  দ, স িা- আবু্দল 

কাসদর, িািং- জস রাঘাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.35 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3395 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আলী ম াসিন, স িা- ম াোঃ 

আলী, িািং- জস রাঘাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.70 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3396 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ছিয়দ নুর, স িা- ই া  েরীফ, 

িািং- জস রাঘাো, খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

1.35 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3397 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং জসি  উসিন, স িা- জাফর 

আল , িািং- জস রাঘাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.25 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3398 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ো নুর, স্বা ী-  ৃি  ীর 

কাসে , িািং- জস রাঘাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.23 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3399 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ মিসল , স িা- 

িসদউজ্জা ান, িািং- জস রাঘাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.90 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3400 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং কুলিু  মিগ , স্বা ী- ফসরদুল 

আল , িািং- জস রাঘাো, 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.10 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3401 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং রসেদা মিগ , স িা- ম াোঃ 

 াস দ, িািং- দসিণ 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.30 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3402 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আিুল কালা , স িা- ম াোঃ 

আলী, িািং- দসিণ খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

1.48 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3403 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নুরুল ইিলা , স িা- ছিয়দ 

কসর , িািং- দসিণ 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.39 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3404 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং সদদারুল আল , স িা- নুরুল 

ইিলা , িািং- দসিণ 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.29 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3405 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ফাসি া মিগ , স্বা ী- আবু্দর 

রস  , িািং- দসিণ খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.75 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3406 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ছাসল া খািুন, স্বা ী-  ৃি আোঃ 

রস  , িািং- দসিণ খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

1.15 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3407 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ম াোঃ ইসিি, স িা-  ৃি আোঃ 

রস  , িািং- দসিণ খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

1.25 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3408 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  াসে  উল্লা  প্রকাে  াসক  

আলী, স িা- অজ্ঞাি, িািং- 

দসিণ খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

1.65 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

১৮/মধায়া ০৮/খুসনয়া অি 

২০১৬-১৭

3409 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আবু্দর রস  , স িা-  ৃি আিু 

ো া, িািং- দসিণ খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

1.80 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

২৯/মধায়া ১৩/খুসনয়া অি 

২০১০-১১
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3410 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নুর জা ান, স িা-  ৃি আোঃ 

রস  , িািং- দসিণ খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

0.90 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3411 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  মগালা   াসি, স িা-  ৃি 

িাদো স য়া, িািং- দসিণ 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

0.61 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3412 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নুরুল আল , স িা- খসললুর 

র  ান, িািং- দসিণ 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.12 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3413 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আিুল িের, স িা- ম াোঃ আলী, 

িািং- দসিণ খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

1.15 খুসনয়া ালিং 1031 2 রসিি িিি সভো

3414 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ফসরদ আল , স িা- গুরা স য়া, 

িািং- উত্তর খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

1.35 খুসনয়া ালিং 601 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ২১/মধায়া 

০৭/খুসনয়া অি ২০১৫-১৬

3415 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং মখারসেদ আল , স িা- 

 াসফজ আ ম্মদ, িািং- উত্তর 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.20 খুসনয়া ালিং 601 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ২১/মধায়া 

০৭/খুসনয়া অি ২০১৫-১৬

3416 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং জয়নাল আসিদীন, স িা- 

আবু্দর র  ান, িািং- উত্তর 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.30 খুসনয়া ালিং 601 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৪/মধায়া ০১/খুসনয়া অি 

২০১৪-১৫

3417 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ম াোঃ নাসজ , স িা- ম া াম্মদ 

এরোদ, িািং- উত্তর 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.55 খুসনয়া ালিং 601 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৪/মধায়া ০১/খুসনয়া অি 

২০১৪-১৫

3418 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং সিকান্দার আলী, স িা- গুরা 

স য়া, িািং- উত্তর খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

1.35 খুসনয়া ালিং 601 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৪/মধায়া ০১/খুসনয়া অি 

২০১৪-১৫

3419 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং মগালজার মিগ , স্বা ী- নুর 

ইিলা , িািং- মধায়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

1.15 খুসনয়া ালিং 601 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৪/মধায়া ০১/খুসনয়া অি 

২০১৪-১৫

3420 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আস র ম া াম্দ, স িা-  াসিিুর 

র  ান, িািং- উত্তর 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.50 খুসনয়া ালিং 601 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

১০/মধায়া ০৬/খুসনয়া অি 

২০১৩-১৪
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3421 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং মগালা  কাসদর, স িা- ম াোঃ 

কালু স য়া, িািং- উত্তর 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.05 খুসনয়া ালিং 601 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ৭৭/মধায়া 

৫৭/খুসনয়া অি ২০১২-১৩

3422 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং নুরুজ্জা ান িািু, স িা-  ৃি 

অসছউর র  ান, িািং- উত্তর 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.45 খুসনয়া ালিং 601 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ২৫/মধায়া 

১৪/খুসনয়া অি ২০১২-১৩

3423 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আ ান উল্লা , স িা- ফসকর 

ম া াম্মদ, িািং- উত্তর 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

1.85 খুসনয়া ালিং 601 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ২৪/মধায়া 

১৩/খুসনয়া অি ২০১২-১৩

3424 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং আ াম্মদ কসির, স িা-  ৃি 

স য়া ম াসিন, িািং- 

মঘানার াড়া, জা িাগান, রা ু, 

কক্সিাজার।

2.10 খুসনয়া ালিং 601 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি মদয়া  সয়সছ।

3425 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং একরা , স িা- আিুল কালা , 

িািং- জা িাগান, উত্তর 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.45 খুসনয়া ালিং 601 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

২৯/মধায়া ০৭/খুসনয়া অি 

২০১৮-১৯

3426 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং ম াোঃ কাজল, স িা-  ৃি 

 াসক  আলী, িািং- জা িাগান, 

উত্তর খুসনয়া ালিং, রা ু, 

কক্সিাজার।

2.95 খুসনয়া ালিং 601 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি মদয়া  সয়সছ।

3427 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  া  ুদুল  ক, স িা-  ৃি 

আিুল িাোর, িািং- 

মঘানার াড়া, জা িাগান, উত্তর 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.45 খুসনয়া ালিং 601 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি মদয়া  সয়সছ।

3428 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ রসফক, স িা-  ৃি 

আবু্দর র  ান, িািং- 

জা িাগান, উত্তর খুসনয়া ালিং, 

রা ু, কক্সিাজার।

1.85 খুসনয়া ালিং 601 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি মদয়া  সয়সছ।

3429 কক্সিাজার রা ু মধায়া ালিং খুসনয়া ালিং  ম াোঃ ো  আল , স িা- ম াোঃ 

 ািান, িািং- জা িাগান, উত্তর 

খুসনয়া ালিং, রা ু, কক্সিাজার।

2.65 খুসনয়া ালিং 601 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি মদয়া  সয়সছ।

3430 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং নুরুল  ক, স িা- ম া: আয়াজ, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.15  সরচযা ১২১৮ 2 রসিি িিি সভো

3431 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িসদ আল , স িা- ম া: 

আয়াজ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.10  সরচযা ১২১৮ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3432 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আসনায়ার ইিলা , স িা-  ৃি 

ো ািুসিন, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

2.10  সরচযা ১২১৮ 2 রসিি িিি সভো

3433 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িসছর আ া দ, স িা-  ৃি 

ো ািুসিন, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.07  সরচযা ১২১৮ 2 রসিি িিি সভো

3434 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  ীর কাসি , স িা-  ৃি 

 ায়দার আলী, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.15  সরচযা ১২১৮ 2 রসিি িিি সভো

3435 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং মিলাল উসিন, স িা-  ৃি 

 ায়দার আলী, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.10  সরচযা ১২১৮ 2 রসিি িিি সভো

3436 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং সগয়াি উসিন, স িা-  ৃি 

 ায়দার আলী, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.15  সরচযা ১২১৮ 2 রসিি িিি সভো

3437 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  াজী িা িুল আল , স িা- 

 ৃি আবু্দল আলী, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.15  সরচযা ১২১৮ 2 রসিি িিি সভো

3438 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িদর উসিন  াস্টার, স িা- 

িলা স য়া, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.15  সরচযা ৫৩৪ 2 রসিি িিি সভো

3439 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং কালা স য়া, স িা-  ৃি আবু্দল 

আলী, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.10  সরচযা ৫৩৪ 2 রসিি িিি সভো

3440 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িা াি উসিন, স িা-  ৃি 

আবু্দল আলী, গ্রা - দসিণ 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

2.10  সরচযা ২০৬০ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

২৮/মধায়া ১১/ সরচযা অি 

২০০৯-১০

3441 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং রস জ আ া দ, স িা-  ৃি 

সছসিক আ া দ, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.15  সরচযা ৫৩৪ 2 রসিি িিি সভো

3442 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম ৌলভী ম ািন, স িা-  ৃি 

সিসিক আ া দ, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

2.15  সরচযা ৫৩৪ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3443 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িসির আ া দ, স িা-  ৃি 

সছসিক আ া দ, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.10  সরচযা ৫৩৪ 2 রসিি িিি সভো

3444 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  াজী আবু্দল  ক, স িা-  াজী 

 াসিিুল্লাহ্, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.15  সরচযা ৫৩৪ 2 রসিি িিি সভো

3445 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দল গসণ, স িা-  ৃি কালা 

স য়া, গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

2.14  সরচযা ৫৩৪ 2 রসিি িিি সভো

3446 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িুলিান আ া দ, স িা-  ৃি 

ছিয়দ আ া দ, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.40  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3447 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জাফর িি: স িা- আলী 

আ া দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.35  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3448 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িুলিান আ া দ, স িা- আিু 

িাসলি, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.35  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3449 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আ িান আলী, স িা- আলী 

আকির, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.25  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3450 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জাফর, স িা- অজ্ঞাি, গ্রা - 

 ূিম  সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.35  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3451 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম া: রুসিল, স িা- িুলিান 

আ া দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.40  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3452 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম া: নজুরুল ইিলা , প্রধান 

সেিক,  সরচযা  ালিং উচ্চ 

সিদযালয়

0.40  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3453 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম া: নজরুল ইিলা   াস্টার, 

স িা-  ৃি ম স র আলী, গ্রা - 

 ূিম  সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.65  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3454 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং মিসল , স িা-  ৃি িাসির 

আ া দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

2.20  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3455 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িসির আ া দ, স িা-  ৃি 

িুরফ আলী, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.60  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3456 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং কসির আ া দ, স িা-  ৃি 

িুরফ আলী, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3457 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আ: কাসে  আলী, স িা-  ৃি 

আ: আলী, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.30  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3458 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং রুস্ত  আলী, স িা-  ৃি নুর 

আ া দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.50  সরচযা ২১২৮ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ১১/মধায়া 

০২/ সরচযা অি ২০২০-২১ ি 

স িআর  া লা নিং- 

০৭/মধায়া ০২/ সরচযা অি 
3459 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং নুর আ াম্মদ, স িা- জাফর 

 ুলু্লক, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

2.75  সরচযা ২০৩০ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৫৩/মধায়া ০২/ সরচযা অি 

১৯৯৫-৯৬

3460 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  ীর আ াম্মদ, স িা- জাফর 

 ুলু্লক, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

2.50  সরচযা ২০৩০ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৫৩/মধায়া ০২/ সরচযা অি 

১৯৯৫-৯৬

3461 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ িুলিান, স িা- আবু্দল 

কাসদর, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.50  সরচযা ২০৩০ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৫৩/মধায়া ০২/ সরচযা অি 

১৯৯৫-৯৬

3462 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জয়নাল আসিদীন, স িা-  ৃি 

নুর আ া দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ২১২৮ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ১২/মধায়া 

০৩/ সরচযা অি ২০২০-২১

3463 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িাছার উসিন, স িা- নুর 

আ া দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.60  সরচযা ২১২৮ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ১১/মধায়া 

০২/ সরচযা অি ২০২০-২১

3464 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং মিানা স য়া, স িা-  সনর 

আ ম্মদ,, গ্রা -  সি   সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.85  সরচযা ২১২৮ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ১১/মধায়া 

০২/ সরচযা অি ২০২০-২১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3465 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ফাসি া মিগ , স িা- নুর 

আ া দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3466 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং মিানা স য়া, স িা-  সনর 

আ া দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3467 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম া: মিসল , স িা- ম া: 

িালা , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.62  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3468 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িসখনা খািুন, স িা- নুর 

আ া দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

2.12  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3469 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং নুর আল , স িা- ঠান্ডা স য়া, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.15  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৫/মধায়া ০২/ সরচযা অি 

২০১৭-১৮

3470 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িসের আ ম্মদ, স িা-  ৃি  ীর 

কাসে , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.95  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ১২/মধায়া 

০৩/ সরচযা অি ২০১৫-১৬

3471 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  সফজ স য়া, স িা- ম া াম্মদ 

ম াসছন, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.10  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০২/মধায়া ০১/ সরচযা অি 

১৯৯৫-৯৬

3472 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জাফর, স িা- কসির আ া দ, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.25  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3473 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আলী আকির, স িা- কসির 

আ া দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.25  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3474 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িািুল, স িা- ছসগর আ া দ, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3475 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং কা াল উসিন, স িা- নুর 

ম াসিন, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3476 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জা াল উসিন, স িা- নুর 

ম াসিন, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.25  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3477 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জালাল উসিন, স িা- নুর 

ম াসিন, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3478 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং নসজর আ া দ, স িা- িসদউর 

র  ান, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.25  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3479 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং নুর ছালা , স িা- িসদউর 

র  ান, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.30  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3480 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আ: ছালা , স িা- আিু 

সছসিক, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3481 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং সদল  া  ুদ, স িা- আিু 

সছসিক, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.45  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3482 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দর রসেদ, স িা- আিু 

সছসিক, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.50  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3483 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং েসফ আল , স িা- সিরাজ 

স য়া, গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.60  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3484 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ছুরুি আল , স িা- সিরাজ 

স য়া, গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.60  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3485 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ো  আল , স িা- সিরাজ 

স য়া, গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.25  সরচযা ১২৭০ 2 রসিি িিি সভো

3486 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জা াঙ্গীর আল , স িা- সিরাজ 

স য়া, গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.10  সরচযা ১২৭০ 2 রসিি িিি সভো
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3487 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং র  ি উল্লাহ্, স িা- সিরাজ 

স য়া, গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.55  সরচযা ১২৭০ 2 রসিি িিি সভো

3488 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  ঞু্জর আল , স িা- সিরাজ 

স য়া, গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

2.15  সরচযা ১২৭০ 2 রসিি িিি সভো

3489 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আক্তার স য়া, স িা- িাাঁ চা স য়া, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.65  সরচযা ১২৭০ 2 রসিি িিি সভো

3490 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ফসরদ আল , স িা- িাাঁ চা স য়া, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ১২৭০ 2 রসিি িিি সভো

3491 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  নিুর আলী, স িা- িাাঁ চা স য়া, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.15  সরচযা ১২৭০ 2 রসিি িিি সভো

3492 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ইউছু  আলী, স িা- িাাঁ চা 

স য়া, গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.55  সরচযা ১২৭০ 2 রসিি িিি সভো

3493 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আয়ুি আলী, স িা- ফসকর 

আ া দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.12  সরচযা ১২৭০ 2 রসিি িিি সভো

3494 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং খাইরুল আস ন, স িা- ফসকর 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.50  সরচযা ১২৭০ 2 রসিি িিি সভো

3495 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দি শুকু্কর, স িা- জাফর 

আল , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.10  সরচযা ১২৭০ 2 রসিি িিি সভো

3496 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আিু িাস র, স িা- চাাঁ ন স য়া, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.15  সরচযা ১২৭০ 2 রসিি িিি সভো

3497 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম া: আিু, স িা- িাইট্টা আলী, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.50  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3498 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং মিসল  উল্লা , স িা- আবু্দল 

 াসক , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.10  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3499 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ো িুল আল , স িা- অজ্ঞাি, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.25  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3500 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম া: জসি , স িা-  ুজাজ 

মচৌধুরী , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.25  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3501 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম া: িািুল, স িা- আবু্দি 

িালা , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3502 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ো  আল , স িা- আবু্দি 

িালা , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.25  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3503 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং গুরা স য়া, স িা- আবু্দি 

িালা , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.25  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3504 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  ীর আ  দ, স িা- অজ্ঞাি , 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.30  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3505 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আসজজুর র  ান, স িা- িলা 

স য়া স সি , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3506 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ মফরসদৌি, স িা- রসেদ 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3507 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আিছার স য়া, স িা- গুরা 

স য়া, গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.25  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো

3508 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম া: ফসয়জ, স িা- গুরা স য়া, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3509 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ফসরদ আল , স িা- িুলিান 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

2.25  সরচযা ২০৩০ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৭০/মধায়া ৩৭/ সরচযা অি 

২০১০-১১ ি স িআর  া লা 

নিং- ৫৩/মধায়া ০২/ সরচযা অি 
3510 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িুরি আল , স িা- িুলিান 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.50  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3511 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং েস দ ম ািাইন, স িা- িুলিান 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3512 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জা াঙ্গীর আল , স িা- 

িুলিান আ  দ, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

2.30  সরচযা ২০৩০ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ৭১/মধায়া 

৩৮/ সরচযা অি ২০১০-১১

3513 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ছুরুি আলী, স িা- মিালিান 

আ াম্মদ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.95  সরচযা ২০৩০ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৭০/মধায়া ৩৭/ সরচযা অি 

২০১০-১১

3514 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িাস ি ম াসিন, স িা- 

মিালিান আ াম্মদ, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.95  সরচযা ২০৩০ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৭০/মধায়া ৩৭/ সরচযা অি 

২০১০-১১

3515 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ফসরদ আল , স িা-  াসিিুল্লা , 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.40  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3516 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং অসিউর র  ান, স িা- আবু্দর 

র  ান, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.65  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3517 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ইিলা , স িা- ম াকিুল 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.15  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3518 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ইিলা , স িা- আবু্দল 

 াসক , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

2.10  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3519 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ জা াঙ্গীর, স িা- অজ্ঞাি, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.15  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3520 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আলী  ুল্লা , স িা- রসেদ 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.17  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3521 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং রসেদ আ  দ, স িা-  ৃি 

ইউনুি আলী, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.15  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3522 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জাসকর ম াসিন, স িা- িুলিান 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.70  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3523 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আলী ম ািন, স িা- িুলিান 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.17  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3524 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং সিরাজুল ইিলা , স িা- 

আবু্দি শুকু্কর, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা,উসখয়া, কক্সিাজার।

0.55  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3525 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং েসফ আল , স িা- নূর 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.19  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3526 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং কাসদর ম াসিন, স িা- ম ািন 

আলী, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.40  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3527 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ আবু্দল্লা , স িা- কসির 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.25  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3528 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ভুলু, স িা- ছিয়দ স সি, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.28  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3529 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িাদো স য়া, স িা- আিুল 

খাসয়র, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.22  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3530 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আস র ম ািন, স িা- অজ্ঞাি, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3531 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং সিরাজুল ইিলা , স িা- রসেদ 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.10  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3532 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ছিয়দ, স িা- নুর 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.45  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3533 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  ীর আ  দ, স িা- আিুল 

িের, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.25  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3534 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ছিয়দ আল , স িা- ইছাক, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.50  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3535 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ি িু, স িা- অজ্ঞাি, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3536 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ফসরদ আল , স িা- অজ্ঞাি, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3537 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ফসরদ আ  দ, স িা-  ীর 

কাসে , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.70  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3538 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ফসরদ আ  দ, স িা- 

অজ্ঞাি, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3539 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং অসকচ ে মা, স িা- প্রেন্ন ে মা, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.80  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3540 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং লাল ম া ন ে মা, স িা- রা নী 

ে মা, গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.75  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3541 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জাসন আল , স িা- ইউনুি 

আলী, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

2.10  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3542 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আিু িাস র, স িা- ো িুল 

আল , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3543 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  া  ুদুল  ক, স িা- আফাজ 

উসিন, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

2.10  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3544 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ আল গীর, স িা- জাসন 

আল , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3545 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ম াসিন, স িা- িসদউর 

র  ান, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.35  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3546 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ো জা ান, স িা- িসির 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.28  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3547 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং শুিািংক িড়–য়া, স িা-  াসনক 

িড়–য়া, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.70  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3548 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং নূরুল আল , স িা- অজ্ঞাি, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3549 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ছিয়দ আল , স িা- 

কসির আ  দ, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.25  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3550 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দল কসর , স িা- অজ্ঞাি, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.10  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3551 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ সিসিক, স িা-  া ফুজুর 

র  ান, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.15  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3552 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দল ম ানাফ, স িা- 

অজ্ঞাি, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.25  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3553 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ িয়াসি , স িা- নুর 

আল , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.30  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3554 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ইছাক, স িা- অজ্ঞাি, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.40  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3555 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং মেখ কা াল, স িা- নসজর 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3556 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং মেখ জা াল, স িা- 

নসজরআ  দ, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3557 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং লায়লা মিগ , স িা- নসজর 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.70  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3558 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং মেখ রাসিল, স িা- নসজর 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3559 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ইয়াদুন, স িা- আিুল 

কাসে  ম ড যান, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3560 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং এনা  উল্লা , স িা- আিুল 

কাসে  ম ড যান, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.70  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3561 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং রাসিয়াখান, স িা- 

আিুলকাসে , গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3562 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িুলিুল আক্তার সে ু, স িা- 

আিুল কাসে , গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3563 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং কা াল উসিন, স িা-  ৃি 

নসজর আ  দ, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.40  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3564 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আিুল  াসি , স িা- আবু্দর 

র  ান, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3565 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং মিলাল উসিন, স িা-  ৃি 

আবু্দল  াসক , গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.25  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3566 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ইস্কান্দর, স িা- খাসয়র 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.60  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3567 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িািুল, স িা- রসফক আ  দ, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.50  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3568 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং েুহুল আ  দ, স িা- 

আেরাফআলী, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.15  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3569 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  ুক্তার আ  দ, স িা- 

 ৃিিসদরআল , গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3570 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ইিলা , স িা- আেরাফ 

আলী, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.15  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3571 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  নজুর আল , স িা- আেরাফ 

আলী, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3572 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জা াল উসিন, স িা-  াস দুল 

 ক, গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.25  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3573 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আল গীর স সি, স িা- 

ম াজাফ্ফর মচৌসকদার, গ্রা - 

 ূিম  সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.30  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3574 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ইছাক আ  দ, স িা- অজ্ঞাি, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.45  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3575 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িা ািুসিন, স িা-  ৃি ইউিুফ 

আলী, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.45  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3576 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িা াি স য়া, স িা-  ৃি ইউিুফ 

আলী, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.40  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3577 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং নুরু িালা , স িা-  ৃি ইউিুফ 

আলী, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

2.10  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3578 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম া াম্মদ আলী ড্রাইভার, স িা-

 নুর আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3579 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ িালা , স িা- আবু্দি 

শুকু্কর, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.50  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3580 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দল  ান্নান, স িা- অজ্ঞাি, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.80  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3581 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দল  াসক , স িা- আ  দ 

আলী, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3582 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম া: ইছ াক (সি.এি.সি), 

স িা- িসদউর র  ান, গ্রা - 

 ূিম  সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

2.30  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3583 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জা াঙ্গীর আল , স িা- 

অজ্ঞাি, গ্রা -  ূিম  সরচযা 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3584 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং নুরু িালা , স িা- অজ্ঞাি, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.35  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3585 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং সগয়াি উসিন, স িা- ম াোঃ 

ইিলা , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.75  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3586 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জসি  উসিন, স িা- ম াোঃ 

ইিলা , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.30  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3587 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  স  উসিন, স িা- ম াোঃ 

ইিলা , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3588 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং নুর  াসি , স িা- নুরুল  ক, 

গ্রা -  ূিম  সরচযা উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.40  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3589 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ফসরদ ড্রাইভার, স িা- নুরুল 

 ক ড্রাইভার, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.75  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3590 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ আল গীর, স িা- নুরুল 

 ক ড্রাইভার, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.25  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3591 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জাফর আল , স িা- নুরুল  ক 

ড্রাইভার, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3592 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং নুরুল ইিলা , স িা- নুরুল 

 ক ড্রাইভার, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3593 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং নুর আ ম্মদ, স িা- ম াোরফ 

আলী, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.25  সরচযা ৪১ 2 রসিি িিি সভো

3594 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ জাফর আল , স িা- 

আবু্দর র  ান, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.25  সরচযা ৪১ 2 রসিি িিি সভো

3595 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ রসফক উিীন, স িা-  ৃি 

ফসকর আ  দ, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

2.35  সরচযা ২০৬০ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৭/মধায়া ০২/ সরচযা অি 

২০০৯-১০

3596 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ইউনুছ, স িা- ম াোঃ 

মিলাল, িািং-  াসোয়ার মেক, 

ইনানী, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.25  সরচযা ২০৬০ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৭/মধায়া ০২/ সরচযা অি 

২০০৯-১০
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3597 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াসিন আ  দ, স িা- 

ম াোরফ আলী, গ্রা - 

 ালুসকয়া, ভূি াড়া, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.29  সরচযা ৪১ 2 রসিি িিি সভো

3598 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িসফ আল , স িা-  া  ুদন 

ম াসিন, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.31  সরচযা ৪১ 2 রসিি িিি সভো

3599 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম া াম্মদ, স িা- মগারা স য়া 

 াজী, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ৪১ 2 রসিি িিি সভো

3600 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দি িালা , স িা- আবু্দি 

শুকু্কর, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.35  সরচযা ৪১ 2 রসিি িিি সভো

3601 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  ািান আলী, স িা- আবু্দর 

র  ান, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.00  সরচযা ৭৪ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৮/মধায়া ০৫/ সরচযা অি 

২০১৯-২০

3602 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দল  াসক , স িা-  ািান 

আলী, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.50  সরচযা ১০৩৪ 2 রসিি িিি সভো

3603 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ মিসল , স িা- মগালা 

স য়া, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

2.10  সরচযা ১০৩৪ 2 রসিি িিি সভো

3604 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং নসজর আ  দ, স িা-  ৃি 

িিি আলী, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.15  সরচযা ১০৩৪ 2 রসিি িিি সভো

3605 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দল গসণ, স িা- নসজর 

আ  দ, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

2.15  সরচযা ১০৩৪ 2 রসিি িিি সভো

3606 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ আিু, স িা- নসজর 

আ  দ, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ১০৩৪ 2 রসিি িিি সভো

3607 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জালাল আ  দ, স িা- মচস র 

আলী, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.95  সরচযা ১০৩৪ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3608 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং স র আ  দ, স িা- মচস র 

আলী, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.15  সরচযা ১০৩৪ 2 রসিি িিি সভো

3609 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াসিন আ  দ, স িা- মচস র 

আলী, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.10  সরচযা ১০৩৪ 2 রসিি িিি সভো

3610 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  সনর আ  দ, স িা- মচস র 

আলী, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.60  সরচযা ১০৩৪ 2 রসিি িিি সভো

3611 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ আরসেদ আলী, স িা- 

 ৃি  ুনিুর আলী, গ্রা - 

 ালুসকয়া, ভূি াড়া, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.75  সরচযা ৭৪ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৭/মধায়া ০৪/ সরচযা অি 

২০১৯-২০

3612 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং মের আলী, স িা-  ৃি আ ীর 

ম াসিন, িািং- ভূি াড়া, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.90  সরচযা ৭৪ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

২০/মধায়া ১৩/ সরচযা অি 

২০১৬-১৭

3613 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  সনর আ  দ, স িা- জালাল 

উিীন, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ১৬৮৬ 2 রসিি িিি সভো

3614 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ িাদো স য়া, স িা-  ৃি 

এজা ার স য়া, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.50  সরচযা ১৬৮৬ 2 রসিি িিি সভো

3615 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আস র ম াসিন, স িা- ম াসিন 

আ  দ, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.60  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৯/মধায়া ০৫/ সরচযা অি 

২০১৪-১৫

3616 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দি িালা , স িা-  ৃি 

ঈ া  ম াসিন, িািং- 

 লুসদয়া ালিং, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.90  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

১৬/মধায়া ১২/ সরচযা অি 

২০১৬-১৭

3617 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িুলিুল আক্তার, স িা- জয়নাল 

আসিদীন, গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.70  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৯/মধায়া ০৫/ সরচযা অি 

২০১৪-১৫

3618 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আকিার ম াসিন, স িা- ফসরদ 

আল , গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.75  সরচযা ১৬৮৬ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3619 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আফছার আলী, স িা- ফসরদ 

আল , গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.54  সরচযা ১৭০৮ 2 রসিি িিি সভো

3620 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আনছার কসর , স িা- ফসরদ 

আল , গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.25  সরচযা ১৭০৮ 2 রসিি িিি সভো

3621 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আিুল কালা , স িা-  ৃি আিু 

িা া, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ১৭০৮ 2 রসিি িিি সভো

3622 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম া াম্মদ আলী, স িা-  ৃি 

আবু্দল কাসদর, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.40  সরচযা ১৭০৮ 2 রসিি িিি সভো

3623 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ আবু্দল গফুর, স িা-  ৃি 

স য়া জান, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.70  সরচযা ১৭০৮ 2 রসিি িিি সভো

3624 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  ছন আলী, স িা- অজ্ঞাি, 

গ্রা -  ালুসকয়া, ভূি াড়া, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ১৭০৮ 2 রসিি িিি সভো

3625 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আল , স িা- নুর আ  দ, 

গ্রা -  ালুসকয়া, ভূি াড়া, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ১৭০৮ 2 রসিি িিি সভো

3626 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম ালভী নুর ইিলা , স িা- 

 ািান আলী, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.60  সরচযা ১৭০৮ 2 রসিি িিি সভো

3627 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ কায়ছার আলী, স িা- 

ো াি উিীন ড্রাইভার, গ্রা - 

 ালুসকয়া, ভূি াড়া, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ১৭০৮ 2 রসিি িিি সভো

3628 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ছালা উসিন, স িা- 

সিরাজ স য়া, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.35  সরচযা ১৭০৮ 2 রসিি িিি সভো

3629 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ছস  উিীন, স িা-  ৃি ফসকর 

আ  দ, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.40  সরচযা ১৭০৮ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3630 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ই া  উিীন, স িা- ফসরক 

আ  দ, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.70  সরচযা ১৭০৮ 2 রসিি িিি সভো

3631 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ জসি , স িা- ফসকর 

আ  দ, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.60  সরচযা ১৭০৮ 2 রসিি িিি সভো

3632 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দর রস  , স িা-  ৃি ইিা 

আ  দ, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.70  সরচযা ১৭০৮ 2 রসিি িিি সভো

3633 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং মিানা স য়া, স িা-  ৃি মগারা 

স য়া, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ২০৬০ 2 রসিি িিি সভো

3634 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িা াি উিীন, স িা-  ৃি মগারা 

স য়া, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.30  সরচযা ২০৬০ 2 রসিি িিি সভো

3635 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আিুল ম াসিন, স িা-  ৃি 

ছালা আ  দ, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ২০৬০ 2 রসিি িিি সভো

3636 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আিু সছসিক, স িা-  ৃি ছালা 

আ  দ, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.50  সরচযা ২০৬০ 2 রসিি িিি সভো

3637 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  ীর কাসে , স িা-  ৃি মগারা 

স য়া, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.00  সরচযা ২০৬০ 2 রসিি িিি সভো

3638 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জাফর আল , স িা- সিসিক 

আ  দ, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.85  সরচযা ২০৬০ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৭/মধায়া ০২/ সরচযা অি 

২০০৯-১০

3639 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং রসফক আ  দ,স িা-  ৃি 

েসফকুর র  ান, গ্রা - 

 ালুসকয়া, ভূি াড়া, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.40  সরচযা ১০০ 2 রসিি িিি সভো

3640 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  া  ুদ ম াসিন, স িা-  ৃি 

আবু্দর র  ান, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.70  সরচযা ১০০ 2 রসিি িিি সভো
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ম ৌজা
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3641 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  ােরা িসফ, স িা- কাসছ  

আলী, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ১০০ 2 রসিি িিি সভো

3642 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জসি  উসিন, স িা- মচস র 

আলী, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ১০০ 2 রসিি িিি সভো

3643 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং মোঃসৃা িাŸৃুল, স িা- িাদো 

আলী, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ১০০ 2 রসিি িিি সভো

3644 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ো  আল , স িা- এজা ার 

স য়া, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ১০০ 2 রসিি িিি সভো

3645 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দর রস  , স িা- এজা ার 

স য়া, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ১০০ 2 রসিি িিি সভো

3646 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াছাোঃ ি ুদা, স্বা ী ৃোঃ  ায়দার 

আলী, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.40  সরচযা ১০০ 2 রসিি িিি সভো

3647 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ জয়নাল আসিদীন, স িা- 

 ৃি আিুল খাসয়র, গ্রা - 

 ালুসকয়া, ভূি াড়া, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.50  সরচযা ১০০ 2 রসিি িিি সভো

3648 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ো াি উসিন, স িা-  ৃি 

আিুল খাসয়র, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.50  সরচযা ১০০ 2 রসিি িিি সভো

3649 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িাইদুল  ক, স িা-  ৃি ঠান্ডা 

স য়া, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.50  সরচযা ১০০ 2 রসিি িিি সভো

3650 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  ুকুল আ  দ, স িা-  ৃি 

কসির আ  দ, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.50  সরচযা ১০০ 2 রসিি িিি সভো

3651 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং নুরুল আল , স িা-  ৃি 

কাসছ  আলী, গ্রা -  ালুসকয়া, 

ভূি াড়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.30  সরচযা ১০০ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3652 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ  াসক  আলী, স িা-  ৃি 

িি ান গসণ,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.85  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৬৯/মধায়া ১৬/ সরচযা অি 

২০১২-১৩

3653 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং অসছউর র  ান, স িা-  ৃি 

ছিয়দ,  ূিম  সরচযা, কাঠাসলয়া, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.95  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৬৮/মধায়া ১৫/ সরচযা অি 

২০১২-১৩

3654 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং রসক  আলী, স িা-  ৃি 

িি ান গসণ,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.15  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3655 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম া াম্মদ আলী, স িা-  ৃি 

িি ান গসণ,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.15  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3656 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ম স র আলী, স িা-  ৃি 

িি ান গসণ,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.25  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3657 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ মচস র আলী, স িা-  ৃি 

িি ান গসণ,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.25  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3658 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং সলয়াকি আলী, স িা-  ৃি 

িি ান গসণ,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.25  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3659 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দল  াসক , স িা-  ৃি 

িি ান গসণ,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.25  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3660 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং খসললুর র  ান, স িা-  ৃি 

গুরা স য়া,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.25  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3661 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ কাসদর ম াসিন, স িা- 

 ৃি গুরা স য়া,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.10  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো

3662 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ আস র ম াসিন, স িা- 

 ৃি গুরা স য়া,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.10  সরচযা ৫৪২ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3663 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  কিুল আ  দ, স িা-  ৃি 

িদরুজ্জা ান,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.10  সরচযা ৫৪৬ 2 রসিি িিি সভো

3664 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং রসেদ আ  দ, স িা-  িৃ 

িদরুজ্জা ান,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ৫৪৬ 2 রসিি িিি সভো

3665 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ম াসিন আ  দ, স িা- 

 ৃি িদরুজ্জা ান,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ৫৪৬ 2 রসিি িিি সভো

3666 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং কসির আ  দ, স িা-  ৃি 

িদরুজ্জা ান,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.40  সরচযা ৫৪৬ 2 রসিি িিি সভো

3667 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দল  াসে , স িা-  ৃি 

িলা স য়া,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.70  সরচযা ৫৪৬ 2 রসিি িিি সভো

3668 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ো  আল , স িা-  ৃি 

আবু্দল  াসক ,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.60  সরচযা ৫৪৬ 2 রসিি িিি সভো

3669 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ িসছর র  ান, স িা-  ৃি 

ছিয়দ আ  দ,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.65  সরচযা ৫৪৬ 2 রসিি িিি সভো

3670 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ম াসিন, স িা-  ৃি 

েসফকুর র  ান,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ৫৪৭ 2 রসিি িিি সভো

3671 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ কা রুল ইিলা , স িা- 

ম াস্তাক,  ূিম  সরচযা, 

কাঠাসলয়া, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.40  সরচযা ৫৪৭ 2 রসিি িিি সভো

3672 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  াজী ম াজাফ্ফর সিকদার, 

স িা-  াজী কালু সিকদার, িািং-

 দসিণ  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.85  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

২৮/মধায়া ১২/ সরচযা অি 

২০১০-১১

3673 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  সনর আ াম্মদ, স িা- 

ম া াম্মদ ম াসিন, িািং- দসিণ 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.93  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ২৪/মধায়া 

০৮/ সরচযা অি ২০১৫-১৬
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3674 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জাফর আল , স িা- 

নঈ ুসিন, িািং- দসিণ  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.85  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ২২/মধায়া 

০৬/ সরচযা অি ২০১৫-১৬

3675 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং   িাজ উসিন, স িা-  ৃি 

 াজী ছিয়দ আ াম্মদ, িািং- 

ধুরু খালী, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.68  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

৩৬/মধায়া ২০/ সরচযা অি 

২০১৪-১৫

3676 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দল গসণ, স িা-  াজী 

ম াজাফ্ফর সিকদার, িািং- 

দসিণ  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.74  সরচযা ১৬৬৪ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

২৮/মধায়া ১২/ সরচযা অি 

২০১০-১১

3677 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং অসনল িড়–য়া, স িা- যুসগন্দ্র 

িড়–য়া, িািং- দসিণ  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.85  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ১৯/মধায়া 

০৮/ সরচযা অি ২০১০-১১

3678 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িসন্তাষ িড়–য়া, স িা- যুসগন্দ্র 

িড়–য়া, িািং- দসিণ  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.35  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ১৯/মধায়া 

০৮/ সরচযা অি ২০১০-১১

3679 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং রসি চাাঁ দ িড়–য়া, স িা-  ৃি 

উৎসির িড়–য়া, িািং- দসিণ 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.65  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ১৯/মধায়া 

০৮/ সরচযা অি ২০১০-১১

3680 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  সলন িড়–য়া, স িা-  ৃি কৃষ্ণ 

ম া ন িড়–য়া, িািং- দসিণ 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.85  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ১৯/মধায়া 

০৮/ সরচযা অি ২০১০-১১

3681 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িসের আ  দ, স িা-  ৃি 

এরফান আলী, গ্রা - মিিুনী 

 াড়া,  সি   সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.25  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3682 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ো  জা ান আলী, স িা- 

িুলিান আ  দ, গ্রা - মিিুনী 

 াড়া,  সি   সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ২০৩৬ 2 রসিি িিি সভো

3683 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  ুক্তার, স িা- িসের আ  দ, 

গ্রা - মিিুনী  াড়া,  সি  

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.40  সরচযা ২০৩০ 2 রসিি িিি সভো

3684 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং মিসল , স িা-  িৃ আবু্দল 

 াই, গ্রা - মিিুনী  াড়া, 

 সি   সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ২০৩০ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3685 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং মিালিান আ াম্মদ, স িা-  ৃি 

আছাদ আলী, িািং- দসিণ 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.65  সরচযা ২০৩০ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- ৭১/মধায়া 

৩৮/ সরচযা অি ২০১০-১১

3686 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জনাইদ, স িা-  ৃি আবু্দল 

 াই, গ্রা - মিিুনী  াড়া, 

 সি   সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.30  সরচযা ২০৩০ 2 রসিি িিি সভো

3687 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ আলী, স িা-  ৃি আবু্দ 

জসলল, গ্রা - মিিুনী  াড়া, 

 সি   সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ২০৩০ 2 রসিি িিি সভো

3688 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং গফুর, স িা- আবু্দ জসলল, 

গ্রা - মিিুনী  াড়া,  সি  

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ২০৩০ 2 রসিি িিি সভো

3689 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং  ুন্না ার, স িা- আবু্দল কসর , 

গ্রা - মিিুনী  াড়া,  সি  

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.30  সরচযা ২০৩০ 2 রসিি িিি সভো

3690 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং রানু সিসি, স িা- আবু্দল কসর , 

গ্রা - মিিুনী  াড়া,  সি  

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ২০৩০ 2 রসিি িিি সভো

3691 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াস্তাক স য়া, স িা-  ৃি 

কাসদর ম াসিন, গ্রা -  ূিম 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.75  সরচযা ২০৫২ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৮/মধায়া ০৩/ সরচযা অি 

২০১১-১২

3692 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আলী ম াসিন, স িা- ম াস্তাক 

স য়া, গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.90  সরচযা ২০৫২ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৮/মধায়া ০৩/ সরচযা অি 

২০১১-১২

3693 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং নিী ম াসিন, স িা- ম াস্তাক 

স য়া, গ্রা -  ূিম  সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.95  সরচযা ২০৫২ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৮/মধায়া ০৩/ সরচযা অি 

২০১১-১২

3694 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িু ন িড়–য়া, স িা- কালী 

চরণ িড়–য়া, গ্রা - মিিুনী 

 াড়া,  সি   সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ২০৮৪ 2 রসিি িিি সভো

3695 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িুলু িড়–য়া, স িা- কালী চরণ 

িড়–য়া, গ্রা - মিিুনী  াড়া, 

 সি   সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ২০৮৪ 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3696 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িুসি িড়–য়া, স্বা ী- িুনািন 

িড়–য়া, গ্রা - মিিুনী  াড়া, 

 সি   সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.40  সরচযা ২০৮৪ 2 রসিি িিি সভো

3697 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং সি ল িড়–য়া. স িা- িুনািন 

িড়–য়া, গ্রা - মিিুনী  াড়া, 

 সি   সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.70  সরচযা ২০৮৪ 2 রসিি িিি সভো

3698 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং েযা ল িড়–য়া, স িা- িুনািন 

িড়–য়া, গ্রা - মিিুনী  াড়া, 

 সি   সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.20  সরচযা ২০৮৪ 2 রসিি িিি সভো

3699 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং সদনািংে িড়–য়া, স িা- 

অজ্ঞাি, গ্রা - মিিুনী  াড়া, 

 সি   সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.95  সরচযা ২০৮৪ 2 রসিি িিি সভো

3700 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আিুল কালা  ( সনয়া), স িা- 

 ৃি আবু্দল কসর , গ্রা - 

মিিুনী  াড়া,  সি   সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ২০৮৪ 2 রসিি িিি সভো

3701 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং সি ন িড়–য়া, স িা- লািু 

িড়–য়া, গ্রা - মিিুনী  াড়া, 

 সি   সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.85  সরচযা ২০৮৪ 2 রসিি িিি সভো

3702 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িাসপ্প িড়–য়া, স িা- লািু 

িড়–য়া, গ্রা - মিিুনী  াড়া, 

 সি   সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.60  সরচযা ২০৮৪ 2 রসিি িিি সভো

3703 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং রসেদ আল , স িা- নুরুল  ক 

ড্রাইভার, গ্রা -  সি   সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.70  সরচযা ২০৮৪ 2 রসিি িিি সভো

3704 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং অস য় িড়–য়া, স িা- কালু 

িড়–য়া, গ্রা -  সি   সরচযা. 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.70  সরচযা ২০৮৪ 2 রসিি িিি সভো

3705 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং রাসজয়া মিগ , স্বা ী- নুরুল 

ইিলা , গ্রা -  ূিম  সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.55  সরচযা ২০৬০ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৫/মধায়া ০১/ সরচযা অি 

২০০৯-১০

3706 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং সছসিক আ াসম্মদ, স িা-  ৃি 

আ ীর  া জা, িািং- দসিণ 

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.60  সরচযা ২০৬০ 2 রসিি িিি সভো স িআর  া লা নিং- 

০৫/মধায়া ০১/ সরচযা অি 

২০০৯-১০
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3707 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম লাল উসিন, স িা- আলী 

আকির, গ্রা -  সি   সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.40  সরচযা ২০৬০ 2 রসিি িিি সভো

3708 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আবু্দর রসেদ, স িা-ইি াক 

আ  দ, গ্রা -  সি   সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.60  সরচযা ২০৬০ 2 রসিি িিি সভো

3709 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং র  ি উল্লা , স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ আলী, গ্রা -  সি  

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ২০৬০ 2 রসিি িিি সভো

3710 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আ ানি উল্লা , স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ আলী, গ্রা -  সি  

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.25  সরচযা ২০৬০ 2 রসিি িিি সভো

3711 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জা াল ম াসিন, স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ আলী, গ্রা -  সি  

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.15  সরচযা ২১৩১ 2 রসিি িিি সভো

3712 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ো াি উসিন, স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ আলী, গ্রা -  সি  

 সরচযা, উসখয়া, কক্সিাজার।

0.50  সরচযা ২১৩১ 2 রসিি িিি সভো

3713 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম াোঃ ই রান, স িা- জিী  

উসিন, গ্রা -  সি   সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.45  সরচযা ২১৩১ 2 রসিি িিি সভো

3714 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং র  ি উল্লা , স িা- জস র 

স য়া, গ্রা -  সি   সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.20  সরচযা ২১৩১ 2 রসিি িিি সভো

3715 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং রাজা স য়া, স িা- জস র স য়া, 

গ্রা -  সি   সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.65  সরচযা ২১৩১ 2 রসিি িিি সভো

3716 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং কাসে আলী, স িা-  ৃিকালূ , 

গ্রা -  সি   সরচযা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

0.70  সরচযা ২১৩১ 2 রসিি িিি সভো

3717 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং র জান আলী, স িা- কাসে  

আলী, গ্রা -  সি   সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.40  সরচযা ২১৩১ 2 রসিি িিি সভো

Page 324



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3718 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং নুরুল আল , স িা- ঠান্ডা 

স য়া, গ্রা -  সি   সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ২১৩১ 2 রসিি িিি সভো

3719 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আরফা  আলী, স িা- ঠান্ডা 

স য়া, গ্রা -  সি   সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.30  সরচযা ২১৩১ 2 রসিি িিি সভো

3720 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং আিু িাস র, স িা- েসফ 

আল , গ্রা -  সি   সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.65  সরচযা ২১৩১ 2 রসিি িিি সভো

3721 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম া াম্মদ আলী, স িা- েসফ 

আল , গ্রা -  সি   সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.61  সরচযা ২১৩১ 2 রসিি িিি সভো

3722 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং জস র রায় ান, স িা- আবু্দল 

 ান্নান, গ্রা -  সি   সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.35  সরচযা ২১৩১ 2 রসিি িিি সভো

3723 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং িাইফ উসিন, স িা- আবু্দল 

 ান্নান, গ্রা -  সি   সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.75  সরচযা ২১৩১ 2 রসিি িিি সভো

3724 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং ম লাল উসিন, স িা- আবু্দল 

 ান্নান, গ্রা -  সি   সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.85  সরচযা ২১৩১ 2 রসিি িিি সভো

3725 কক্সিাজার উসখয়া মধায়া ালিং  সরচযা ালিং মিার ান উসিন, স িা- আবু্দল 

 ান্নান, গ্রা -  সি   সরচযা, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

1.58  সরচযা ২১৩১ 2 রসিি িিি সভো

3726

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ ো কা াল,স িা- ৃ-

আনজু স য়া,িািং-আদেমগ্রা 
0.95 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

টিসনর ঘর িিিসভো

3727

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ রুস ল, স িা- 

আিুল কাসে , িািং-আদেমগ্রা 
0.65 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

টিসনর ঘর িিিসভো

3728

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -োসকল স য়া,স িা-েসফকুর 

র  ান,িািং-আদেমগ্রা 
0.80 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

টিসনর ঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3729

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ  ারুন,স িা-আিুল 

ম াসিন,িািং-আদেমগ্রা ।
0.75 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

টিসনর ঘর িিিসভো

3730

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ সরয়াদ, স িা- ম াোঃ 

ে িু, িািং-আদেমগ্রা ।
1.30 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

টিসনর ঘর িিিসভো

3731

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ আিছার,স িা- ৃি 

 ুছা, িািং- ঢালার ুখ।
1.55 রাজারকুল - - 3298 - 9166 2

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো

3732

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -ম াোঃ দুধু স য়া, স িা- 

ইউিুফ স য়া, িািং-ঢালার ুখ।
0.21 রাজারকুল - - 3298 - 9166 2

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো

3733

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -ম াোঃ  নজুর স য়া, স িা-

মগালা  কাসদর, িািং-ঢালার ুখ।
0.50 রাজারকুল - - 3169 - 8915 2

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো

3734

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম ৌলভী আ  ুল্লা , স িা-

ম াোঃ স সি, িািং-ঢালার ুখ।
1.80 রাজারকুল - - 3298 - 9166 2

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো

3735

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -ম াোঃ ইি াইল ম াসিন, 

স িা- নুরুেফা, িািং- ঢালার ুখ।
1.60 রাজারকুল - - 3298 - 9166 2

রসিি

টিসনর ঘর িিিসভো

3736

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ আ ানুল্লা , 

স িা...................... , 

িািং- ঢালার ুখ।
1.30 রাজারকুল - - 3298 - 9166 2

রসিি

টিসনর ঘর িিিসভো

3737

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -ম াৎ ইউনুছ স য়া,স িা- ৃ-

 আিুল কালা ,িািং-

ছাগসলয়াকাো।
1.34 রাজারকুল - - 3298 - 9166 2

রসিি

টিসনর ঘর িিিসভো

3738

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ এছানুউল্লা ,স িা-

ছিয়দ আকির,িািং-

ছাগসলয়াকাো।
1.20 রাজারকুল - - 3298 - 9166 2

রসিি

টিসনর ঘর িিিসভো

3739

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -  ািোঃ  াসিিুলযা ,স িা-

ম াোঃ ম াসিন,িািং- 

ছাগসলয়াকাো।
2.00 রাজারকুল - - 3298 - 9166 2

রসিি

টিসনর ঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3740

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ ম াোঃ কা াল 

ম াসিন,স িা- আোঃ কাসদর,িািং-

ছাগসলয়াকাো।
1.25 রাজারকুল - - 3297 - 9165 2

রসিি

টিসনর ঘর িিিসভো

স িআর-২১/রাকুসি অি 

২০১০-১১ সরোঃ।

3741

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ ম াোঃ ইব্রাস  , স িা- আোঃ 

কসর , িািং- ছাগসলয়াকাো।
0.24 রাজারকুল - - 3298 - 9166 2

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো

3742

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ  সনর আ স দ,স িা- 

মগালা  িারী, িািং-ছাগসলয়াকাো।
1.35 রাজারকুল - - 3298 - 9166 2

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো

3743

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ  ািান আলী,স িা-

.......................... , িািং-

ছাগসলয়াকাো।
1.80 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো

3744

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ মখারসেদ আল ,স িা- 

আিু ো া ,িািং- ূিম মঘানার াড়া।
1.33 রাজারকুল - - 3289 - 9156 2

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো

3745

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ  সিউর র  ান,স িা- 

আোঃ আলী, িািং- ূিম 

মঘানার াড়া।
1.33 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো

3746

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ ম াোঃ রুসিল,স িা-ছিয়দ 

আল , িািং- ূিমসঘানার াড়া।
0.20 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

টিসনর ঘর িিিসভো

3747

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ জাসকর আ স দ, স িা- 

 ৃ-আিদুল কসর , িািং-

 ূিমসঘানার াড়া।
2.00 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

 াটির ঘর

3748

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ আবু্দি ছালা , 

স িা...................... , 

িািং-  ূিমসঘানার াড়া।
0.30 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো

3749

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ আসরফ উল্লা , স িা- 

জস র উসিন, িািং-

 ূিমসঘানার াড়া।
2.00 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো

3750

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ ো ািউিীন, স িা-ম াোঃ 

েসফ,িািং- ূিমসঘানার াড়া। 0.30 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3751

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ নিী ম াসিন, স িা- ম াোঃ 

ইি াক স য়া, িািং-

 ূিমসঘানার াড়া।
0.30 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো

3752

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ রুসিল,স িা-আোঃ ছালা , 

িািং- ূিমসঘানার াড়া।
1.35 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো

3753

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ আোঃ  াসলক, স িা-  ৃ 

আস র  া জা, িািং-

 ূিমসঘানার াড়া।
1.57 রাজারকুল - - 3385 - 8980 2

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো

3754

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ এনা ূল  ক,স িা-  ৃ 

ইউিুফ আলী,িািং-নয়া াড়া।
2.10 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

স টির ঘর

3755

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ সিয়াজুল ইিলা , স িা-

..................... , িািং- 

নয়া াড়া।
2.10 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো

3756

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ নাসির উসিন, স িা- 

......................... , িািং-

নয়া াড়া।
0.24 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

 াকা ঘর িিিসভো

3757

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ আিুল িসের,স িা- ৃ 

ছিয় ুল মগালা , িািং-নয়া াড়া।
1.35 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

টিসনর ঘর িিিসভো

3758

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ ম াজাফর স িা-  ৃ 

ছিয়দ ম াসিন,িািং-নয়া াড়া।
0.24 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

টিসনর ঘর িিিসভো

3759

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ আিদুল মছাি ান,স িা- 

কাসে  আলী,িািং-রাজারকুল।
1.30 রাজারকুল - - 3447 - 9077 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3760

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ আল ,স িা-িকিু,িািং- 

রাজারকুল।
0.20 রাজারকুল - - 3447 - 9077 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3761

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ আলী আ ািং, স িা-  ৃ- 

আেরফজ্জা ান,িািং-রাজারকুল।
1.30 রাজারকুল - - 3447 - 9077 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3762

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ মগালা  কাসদর,স িা- ৃ 

আৎ  সজদ, িািং-রাজারকুল।
0.33 রাজারকুল - - 577 - 505 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3763

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ েসফ আল , স িা-মের 

আলী, িািং-মিানাইছসড়।
1.54 মিানাইছসড় - - 577 - 505 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3764

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ ম াোঃ েসফ, স িা- মের 

আলী,িািং- মিানাইছসড়।
0.20 মিানাইছসড় - - 577 - 505 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3765

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ নুর ইিলা , স িা-জাফর 

আল , িািং-মিানাইছসড়।
1.50 মিানাইছসড় - - 577 - 505 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3766

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ রেীদ আ ািং,স িা- ৃ আৎ 

 াসক , িািং-মিানাইছসড়।
0.20 মিানাইছসড় - - 577 - 505 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3767

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ মিালিান আ  দ,স িা- 

আেরফ আলী, িািং-মিানাইছসড়।
2.00 মিানাইছসড় - - 577 - 505 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3768

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ িসদ আল , স িা- মের 

আলী, িািং-মিানাইছসড়। 0.30 মিানাইছসড় - - 577 - 505 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3769

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃঠান্ডা স য়া, স িা-  াসিিুর 

র  ান, িািং-মিানাইছসড়। 0.30 মিানাইছসড় - - 577 - 517 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3770

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃআবু্দল  ক, স িা-  ৃ গুনু 

স য়া, িািং-মিানাইছসড়। 1.40 মিানাইছসড় - - 577 - 517 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3771

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ িুরি আল , স িা-  

স য়া ম াসিন, িািং-মিানাইছসড়। 0.30 মিানাইছসড় - - 577 - 517 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3772

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ নসজর আ ািং, স িা- ম াোঃ 

ম াছন, িািং-মিানাইছসড়। 0.30 মিানাইছসড় - - 577 - 517 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3773

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ িাসচ স য়া, স িা-

আেরাফ আলী, িািং-

মিানাইছসড়।
1.50 মিানাইছসড় - - 577 - 517 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3774

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃজাফর আল , স িা- 

আেরফ আলী, িািং-মিানাইছসড়।
0.20 মিানাইছসড় - - 577 - 517 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3775

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ ঠান্ডা স য়া, স িা-কাসে  

আলী, িািং-মিানাইছসড়।
1.24 মিানাইছসড় - - 6 - 301 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3776

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ আিু িাস র,স িা-  ৃ- 

ম াোঃ কালু, িািং- মিানাইছসড়।
1.24 মিানাইছসড় - - 6 - 301 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3777

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ আিদুর গফুর, স িা- ৃ 

আোঃ মচাি ান,িািং-মিানাইছসড়।
1.24 মিানাইছসড় - - 6 - 301 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3778

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ  আনু স য়া , স িা-  ৃ  

আলাউসিন,িািং- মিানাইছসড়।
1.36 মিানাইছসড় - - 577 - 599 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3779

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ নিরি আলী, স িা-  ৃ 

লাল স য়া,িািং-মিানাইছসড়।
0.36 মিানাইছসড় - - 577 - 599 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3780

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ িেরি আলী, স িা- 

আলী আ ািং,িািং-মিানাইছসড়।
0.36 মিানাইছসড় - - 6 - 301 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3781

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ ছিয়দ আল , স িা-

কালু, িািং- রাজারকুল।
1.15 রাজারকুল - - 3287 - 8978 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

স িআর-৮/রাকুসি অি ২০১২-

১৩ সরোঃ।

3782

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ নুর ছালা , স িা- িাস ি 

স য়া, িািং- রাজারকুল। 1.30 রাজারকুল - - 3287 - 8978 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3783

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না োঃ িাস ি স য়া,স িা- 

আকসর জা ান, িািং-রাজারকুল 1.30 রাজারকুল - - 3287 - 8978 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3784

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - কালা স য়া, স িা- আোঃ 

কসর , িািং- রাজারকুল। 1.30 রাজারকুল - - 3280 - 8971 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3785

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ো িু স য়া, স িা- 

কাসে , িািং-রাজারকুল। 0.30 রাজারকুল - - 3280 - 8971 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3786

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ইি াক ,স িা-িুলিান, 

িািং-রাজারকুল।
1.36 রাজারকুল - - 3280 - 8971 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3787

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আিু িকর, স িা- আিু 

িকর, িািং- রাজারকুর।
0.36 রাজারকুল - - 3213 - 8957 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3788

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আলী  দন,স িা- ছিয়দ 

আ ািং, িািং-রাজারকুল ।
1.24 রাজারকুল - - 3213 - 8957 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3789

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - নুর আ ািং, স িা-  ৃ 

মগালা  িারী, িািং- রাজারকুল।
1.30 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

স িআর-৬/রাকুসি অি ২০১০-

১১ সরোঃ।

3790

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -জাফর আল , স িা- 

আেরফজা ান, িািং-রাজারকুল। 0.30 রাজারকুল - - 3247 - 9000 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3791

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -ফসরদ আল , স িা-  ৃ 

স র আ ািং, িািং-রাজারকুল। 0.30 রাজারকুল - - 3247 - 9000 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3792

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -আেরফ জা ান, স িা-  ৃ 

কালা স য়া, িািং-রাজারকুল।
0.20 রাজারকুল - - 3247 - 9000 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3793

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -িজল আ ািং, স িা-  ৃ 

আোঃ র  ান, িািং-রাজারকুল।
2.36 রাজারকুল - - 3247 - 9000 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3794

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -রাসিয়া খািুন, স্বা ী-  ৃ 

 সনর, িািং-রাজারকুল।
0.36 রাজারকুল - - 3247 - 9000 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3795

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -নুর ম াসিন, স িা-  ৃ আোঃ 

কাসদর , িািং-রাজারকুল।
0.20 রাজারকুল - - 3247 - 9000 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3796

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আোঃ ম াসিন, স িা-  ৃ 

আোঃ ফজল, িািং-রাজারকুল।
1.24 রাজারকুল - - 3247 - 9000 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3797

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -জুনু িড়–য়া, স িা-  ৃ 

দীলু িড়–য়া, িািং-রাজারকুল।
1.24 রাজারকুল - - 3247 - 9000 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3798

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আিংসক ম া ন, স িা-  ৃ 

ম া নচন্দ্র িড়–য়া, িািং-

রাজারকুল।
0.24 রাজারকুল - - 3247 - 9000 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3799

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - কালাস া ন িড়–য়া, 

স িা- মখাখা চন্দ্র িড়–য়া , 

িািং- রাজারকুল।
1.24 রাজারকুল - - 3247 - 9000 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3800

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - চারুিালা িড়–য়া, স িা- 

 ৃ মলদু িড়–য়া , িািং- 

রাজারকুল।
0.24 রাজারকুল - - 3247 - 9000 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3801

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ভাগযধন,  স িা-  ৃ 

মকচারান িড়–য়া , িািং- 

রাজারকুল।
2.20 রাজারকুল - - 3258 - 9029 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3802

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - রিীন্দ্র, স িা-  ৃ চন্দ্র 

কু ার , িািং- রাজারকুল।
0.20 রাজারকুল - - 3258 - 9029 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3803

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - সনকিউ িড়ুয়া, স িা-  ৃ 

চন্দ্র কু ার , িািং- রাজারকুল।
0.20 রাজারকুল - - 3258 - 9029 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3804

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - রনসজৎ িড়–য়া, স িা-  ৃ 

 সনন্দ্র িড়–য়া, িািং- রাজারকুল।
1.35 রাজারকুল - - 3258 - 9029 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3805

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -  সন সর িড়–য়া, স িা-  ৃ 

জীিন্দ্র িড়–য়া , িািং- 

রাজারকুল।
0.36 রাজারকুল - - 3257 - 9018 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3806

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আস র ম াসিন, স িা- 

িাচা স য়া , িািং- রাজারকুল।
1.28 রাজারকুল - - 3257 - 9018 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3807

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - িুলিান, স িা-  ৃ 

ইি াইল , িািং- রাজারকুল।
0.36 রাজারকুল - - 3257 - 9018 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3808

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - মগালা  ম াসিন, স িা- 

ম াোঃ ম াসিন, িািং- রাজারকুল।
1.25 রাজারকুল - - 3257 - 9018 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3809

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ ম াসিন, স িা-  ৃ 

আোঃ রস   , িািং- রাজারকুল। 0.30 রাজারকুল - - 3257 - 9018 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3810

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - িুলিান, স িা-  ৃ আোঃ 

জসলল , িািং- রাজারকুল। 0.30 রাজারকুল - - 3257 - 9018 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3811

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আস র ম াসিন, স িা-  

 ৃ নাসজর ম াসিন , িািং- 

রাজারকুল।
2.30 রাজারকুল - - 3257 - 9018 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3812

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ফসরদ, স িা- িকুল , 

িািং- রাজারকুল। 0.30 রাজারকুল - - 3257 - 9018 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3813

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আোঃ  জসলল, স িা- 

আেরফ জা ান  , িািং- 

রাজারকুল।
2.40 রাজারকুল - - 3271 - 8987 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3814

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -  নসজর আ ািং, স িা-   ৃ 

ছস  উসিন, িািং- রাজারকুল।
0.20 রাজারকুল - - 3256 - 9021 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3815

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - জালাল আ ািং, স িা-  ৃ 

ছাসল আ ািং, িািং- রাজারকুল।
1.36 রাজারকুল - - 3255 - 8986 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3816

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -িাদো স য়া , স িা-  ৃ 

আলিাফ , িািং- রাজারকুল।
0.36 রাজারকুল - - 3277 - 8984 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3817

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আোঃ  ুনাফ , স িা- ৃ 

আিদুল্লা   , িািং- রাজারকুল।
2.15 রাজারকুল - - 3277 - 8984 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3818

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - , সনন্দ্র স িা-মদসিন্দ্র , 

িািং- রাজারকুল।
0.24 রাজারকুল - - 3271 - 8987 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3819

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - স সরন্দ্র, স িা-মদসিন্দ্র , 

িািং- রাজারকুল।
2.70 রাজারকুল - - 3271 - 8987 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3820

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - সজসিন্দ্র, স িা-  ুরাসল, 

িািং- রাজারকুল।
0.24 রাজারকুল - - 3271 - 8987 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3821

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -িাধন , স িা-  ৃি 

দুগমাচরণ , িািং- রাজারকুল।
0.24 রাজারকুল - - 3271 - 8987 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3822

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ধীসরন্দ্র, স িা- রসেদ চন্দ্র 

ে মা , িািং- রাজারকুল।
2.21 রাজারকুল - - 3271 - 8987 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3823

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াকিার আ ািং, স িা- 

 সনরুজ্জা ান, িািং- রাজারকুল।
0.20 রাজারকুল - - 3491 - 9076 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3824

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -  সনরুজ্জা ান, স িা- 

আলী আকির, িািং- রাজারকুল।
0.36 রাজারকুল - - 3491 - 9076 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3825

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ ম াছন, স িা-  ৃ 

মগালা  িারী , িািং- রাজারকুল।
1.36 রাজারকুল - - 3491 - 9076 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3826

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - নজু স য়া, স িা- াসক  

আল , িািং- রাজারকুল।
0.36 রাজারকুল - - 3491 - 9076 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3827

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - এনা ুল  ক, স িা- াসক  

আলী , িািং- রাজারকুল।
2.21 রাজারকুল - - 3491 - 9076 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3828

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আেরাফ স য়া, স িা-  ৃ 

আলী  দন , িািং- রাজারকুল।
0.36 রাজারকুল - - 3491 - 9076 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3829

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ইউছু  আলী, স িা-  ৃ 

রসেদ আ ািং , িািং- রাজারকুল।
0.36 মিানাইছসড় - - 577 - 313 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3830

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ইউছু  আলী, স িা-  ৃ 

কালু স য়া , িািং- রাজারকুল।
2.15 মিানাইছসড় - - 577 - 313 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3831

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ফারুক আ ািং, স িা- 

ম োন আলী , িািং- রাজারকুল। 0.30 মিানাইছসড় - - 577 - 318 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3832

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -  কিুল ম াসিন, স িা- 

 ৃোঃ মিালািান আ ািং, িািং- 

রাজারকুল।
0.30 রাজারকুল - - 8380 - 8893 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3833

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ  াসি ,স িা-  ৃ 

মিকান্দর, িািং- ছাগসলয়াকাো।
1.36 রাজারকুল - - 8380 - 8893 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3834

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ ম াছন, স িা-  ৃ 

মিকান্দর
0.36 রাজারকুল - - 8380 - 8893 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3835

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ ইছ াইল,স িা- 

 কিুল ম াসিন, িািং- 

ছাগসলয়াকাো
0.36 রাজারকুল - - 8380 - 8893 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3836

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ  াসনফ, স িা-  ৃ 

সছসিক আ ািং, িািং- সদয়া াড়া।
1.35 রাজারকুল - - 8380 - 8893 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3837

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ  াছান, স িা- ৃ 

 াসিিুর র  ান, িািং-সদয়া াড়া।
0.20 রাজারকুল - - 8380 - 8893 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3838

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -  নুর আ ািং, স িা-  ৃ 

 াসিিুর র  ান, িািং- সদয়া াড়া।
2.15 রাজারকুল - - 8380 - 8893 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3839

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ফসয়জ আ ািং, স িা- ৃ 

ম াোঃ িসফকুর র  ান, িািং- 

ছাগসলয়াকাো।
0.36 রাজারকুল - - 8380 - 8893 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3840

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - জাসকর ম াসিন, স িা- 

 ৃ আোঃ  িলি, িািং- 

ছাগসলয়াকাো।
0.36 রাজারকুল - - 8380 - 8893 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3841

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ফসয়জ আ ািং,স িা-  ৃ 

আোঃ  িলি , িািং- 

ছাগসলয়াকাো।
2.36 রাজারকুল - - 8380 - 8893 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3842

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -  াছান আলী,স িা-  ৃ নুর 

ম াসিন, িািং- ছাগসলয়াকাো।
0.24 রাজারকুল - - 8380 - 8893 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3843

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ আোঃ খাসলখ, স িা-

ফররুক আ াম্মদ, িািং- 

মচৌসকদার াড়া।
0.24 রাজারকুল - - 8380 - 8893 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3844

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ  াসি , স িা- ৃ 

অসছউর র  ান ,িািং-

মচৌসকদার াড়া।
0.24 রাজারকুল - - 8380 - 8893 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3845

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আিুল িের,স িা- সছসিক 

আ াম্মদ, িািং মচৌসকদার াড়া।
2.40 রাজারকুল - - 8380 - 8893 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3846

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - নাসছর উসিন, স িা- আোঃ 

কসির, িািং- নয়া াড়া।
0.20 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3847

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ ইি াইর, স িা-  ৃ 

ম া াম্মদ, িািং- নয়া াড়া।
1.35 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

স িআর-৬/রাকুসি অি ২০১১-

১২ সরোঃ।

3848

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আবু্দল  ক, স িা- ে র 

 ুলু্লক ,িািং- নয়া াড়া।
0.20 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3849

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -নুর ম া ািং,স িা- 

অজ্ঞাি,িািং- ছিদযরসখল।
0.36 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3850

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - নুরুল আল , স িা-  ৃ- 

রসেদ জা ান, িািং- নয়া াড়া।
2.19 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3851

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - নুরুল ইিলা ,স িা- 

অজ্ঞাি, িািং- নয়া াড়া। 1.25 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

স িআর-৬/রাকুসি অি ২০১১-

১২ সরোঃ।

3852

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - নুরুল ইিলা  ,স িা- 

মগালা  িারী, িািং- নয়া াড়া। 0.30 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3853

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আোঃ গফুর,স িা- অজ্ঞাি, 

িািং- নয়া াড়া। 2.30 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3854

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - নিী ম াসিন, স িা-  ৃ 

আবু্দল খাসলক, িািং- নয়া াড়া। 0.30 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3855

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -ম াোঃ স জান, স িা- 

অজ্ঞাি, িািং-নয়া াড়া। 0.30 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3856

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - িু ন িড়–য়া,স িা-

অজ্ঞাি, িািং- নয়া াড়া।
0.20 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3857

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াসেমদ স িা- অজ্ঞাি, 

িািং - নয়া াড়া
2.15 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3858

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - লালু স য়া, স িা- অজ্ঞাি 

িািং- নয়া াড়া
0.24 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3859

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ আিদুল্লা  , স িা- 

অজ্ঞাি , িািং- নয়া াড়া
2.50 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3860

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ আিদুল  ক, স িা- 

অজ্ঞাি, িািং- নয়া াড়া
1.25 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

স িআর-২৭/রাকুসি অি 

২০১৬-১৭ সরোঃ।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3861

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ আলিাফ স য়া, 

স িা- অজ্ঞাি , িািং- নয়া াড়া
0.36 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3862

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ িুলিান  াসফজ, 

স িা- অজ্ঞাি , িািং - নয়া াড়া
0.36 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3863

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ ো িু , স িা- 

আিদুল খাসলক, িািং- নয়া াড়া
2.18 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3864

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ ছিয়দ আল , স িা-

 কালু স য়া, িািং- নয়া াড়া
0.36 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3865

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ কা াল , স িা- 

আিদুল আসজজ, িািং- নয়া াড়া
1.12 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

স িআর-৮/রাকুসি অি ২০১১-

১২ সরোঃ।

3866

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ ো িু আল , স িা-

 আিু ে া, িািং- নয়া াড়া
2.15 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3867

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ শুকু্কর , স িা- 

ম ঠান আলী , িািং- নয়া াড়া
0.20 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3868

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ শুকু্কর , স িা- 

অজ্ঞাি, িািং- নয়া াড়া
0.20 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3869

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - িি ান ম ম্বার,স িা- 

 ৃি রসেদ আ াম্মদ, িািং- 

নয়া াড়া
0.20 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3870

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আিুল কাসে , স িা- 

ম ঠান আলী, িািং- নয়া াড়া
0.36 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3871

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -ম াোঃ দানু স য়া স িা- ম াোঃ 

আিুল কাসে , িািং- নয়া াড়া,
1.36 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3872

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - িি ান গসণ, স িা- 

আিুল কাসে , িািং নয়া াড়া
0.36 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3873

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম া াম্মদ ম াছন, স িা- 

অজ্ঞাি, িািং- নয়া াড়া 0.30 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3874

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - এনা  স য়া, স িা- ৃি 

 াসক  আলী, িািং- নয়া াড়া 1.10 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

স িআর-১৯/রাকুসি অি 

২০১০-১১ সরোঃ।

3875

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - কসির আ াম্মদ, স িা- 

ো শুল আল ,িািং-  াল- 

নয়া াড়া
0.30 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3876

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ ইব্রাস  , স িা- 

অজ্ঞাি, িািং- নয়া াড়া
1.25 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3877

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - কসল  উল্লা ,  স িা- ৃি 

 াসক  আলী, িািং- নয়া াড়া
0.24 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3878

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ েসরফ ,স িা- নুরুল 

ইিলা , িািং- নয়া াড়া
0.24 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3879

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম ৌোঃ নুরুল ইিলা , স িা-

 অজ্ঞাি, িািং- নয়া াড়া
1.40 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3880

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -  সনর আ াম্মদ, স িা- ৃি 

সছসিক আ াম্মদ, িািং - 

নয়া াড়া
0.24 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3881

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ছিয়দ আকির, স িা- 

আিুল কাসে , িািং- নয়া াড়া
0.24 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3882

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ ইউনুছ আলী, স িা-

 অজ্ঞাি, িািং- নয়া াড়া
1.58 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3883

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আিু িক্কর, স িা- 

অজ্ঞাি, িািং- নয়া াড়া
0.20 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3884

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আবু্দল  ক, স িা- 

ম া াম্মদ আলী, িািং- নয়া াড়া
1.15 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

স িআর-২১/রাকুসি অি 

২০১০-১১ সরোঃ।

3885

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ই া  ম াসিন, স িা- 

কাসদর ম াসিন, িািং- নয়া াড়া
0.20 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3886

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ফজল  ক , স িা- 

অজ্ঞাি, িািং- নয়া াড়া
0.25 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3887

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ স জান , স িা- 

অজ্ঞাি , িািং- নয়া াড়া
1.52 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3888

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - জকসরয়া, স িা- 

এজা ার, িািং- নয়া াড়া
0.35 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3889

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ডাোঃ আস নুল, স িা- আোঃ 

রসেদ, িািং- নয়া াড়া
0.20 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3890

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আস র ম াসিন, স িা- 

 ৃি িুলিান আ  দ, িািং- 

নয়া াড়া
1.45 রাজারকুল - - 3190 - 8946 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3891

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -  সফজুর র  ান, স িা-

 ৃি কালা স য়া, িািং- ঢালার ুখ
0.36 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3892

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - খাসদজা মিগ , স িা- 

ম া াম্মদ ম াসছন,িািং- 

ঢালার ুখ
0.36 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3893

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - দীল ম া াম্মদ, স িা- 

 ৃি ছাসল আ  দ, িািং- 

মঘানার াড়া
1.36 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3894

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - দানু স য়া, স িা- ইউছুি 

আলী,  িািং- মঘানার াড়া 0.30 রাজারকুল - - 3298 - 9166 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3895

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আলী ম াসিন, স িা- 

িুলিান আ াম্মদ, িািং- 

মঘানার াড়া
0.24 রাজারকুল - - 3298 - 9166 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3896

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আ ান উল্লা , স িা-  ৃি 

ম াোঃ ম াসিন, িািং- ঢালার ুখ,
0.24 রাজারকুল - - 3298 - 9166 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3897

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -আবু্দল  াসক , স িা- 

আলী আ াম্মদ, িািং- 

ছাগসলয়াকাো
2.14 রাজারকুল - - 3161 - 8889 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3898

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - এরোদুল  ক, স িা- 

ছিয়ি আলী, িািং- নয়া াড়া
0.24 রাজারকুল - - 3161 - 8889 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3899

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ িাসরক , স িা- 

ম াোঃ মফারকান, িািং- ঢালার ুখ
1.25 রাজারকুল - - 3166 - 8911 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

স িআর-৬/রাকুসি অি ২০১৬-

১৭ সরোঃ।

3900

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ জয়নাল , স িা- 

অজ্ঞাি, িািং- আেয়ণ
0.20 রাজারকুল - - 3190 - 8946 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3901

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম ৌোঃ জাফর, স িা- 

অজ্ঞাি, িািং-  াসঞ্জখানা
0.25 রাজারকুল - - 3190 - 8946 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3902

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না -  সনর আ  দ, স িা-  ৃি 

ইয়াকুি , িািং-  াসঞ্জখানা
1.54 রাজারকুল - - 3190 - 8946 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3903

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াক্তার আ  দ, স িা- 

 ৃি ইয়াকুি, িািং- াসঞ্জখানা
0.29 রাজারকুল - - 3190 - 8946 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3904

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - আলী ম াসিন, স িা- 

 ৃি ম া াম্মদ, িািং-  াসঞ্জখানা
2.00 রাজারকুল - - 3190 - 8946 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3905

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ইব্রাস   , স িা- অজ্ঞাি, 

িািং- নয়া াড়া
0.20 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3906

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

না - ম াোঃ িাইফুল স িা- 

অজ্ঞাি, িািং- নয়া াড়া
0.20 রাজারকুল - - 3300 - 9245 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3907

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
িাসল  আ ম্মদ,স িং  ৃি 

কসিরআ ম্মদ, িািং  ুিমরাজারকুল
0.35 মিানাইছসড় - - 577 - 599 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3908

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল েসফ,স িং  ৃি কাসলাস য়া,িািং-ঐ 0.25 মিানাইছসড় - - 577 - 599 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3909

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম ািা ার,স িং  ৃি 

িেিআলী,িািং- ঐ
1.20 মিানাইছসড় - - 577 - 599 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3910

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল আিু িাস র ,স িং ঐ,িািং- ঐ 0.35 মিানাইছসড় - - 577 - 599 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3911

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
আসজজুল  ক ,স িং  ৃি  ািান 

 াস্টার ,িািং- ঐ
0.30 মিানাইছসড় - - 577 - 703 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3912

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
 ম া াম্মদ স িং  ৃি ম াোরফ 

আলী,িািং-ঐ
2.00 মিানাইছসড় - - 577 - 703 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3913

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
 ম াোঃ ো চুর আল  স িংঐ 

,িািংঐ
2.30 মিানাইছসড় - - 577 - 701 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3914

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম াোঃ ম াচন, স িং  ৃি 

ম াজা ার স য়া ,িািং-ঐ
0.30 মিানাইছসড় - - 577 - 701 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3915

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম াৎ  াসফজআ ম্মদ,স িং  ৃি 

আিুল িের
1.90 মিানাইছসড় - - 577 - 313 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3916

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম াোঃ কালু (কিাই),স িং ৃি 

আসজজুর র  ান, িািং ঐ
0.24 মিানাইছসড় - - 577 - 313 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3917

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
আক্তার কা াল ,স িং  ৃি 

আ ম্মদ ম াসিন ,িািং-ঐ
1.85 মিানাইছসড় - - 577 - 313 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3918

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
মেখ কা াল উসিন,স িংঐ,িািং- 

ঐ
0.24 মিানাইছসড় - - 577 - 313 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3919

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ফসকর ম া াম্মদ ,স িং ৃি 

 কিুল আলী,িািং- ঐ
1.80 মিানাইছসড় - - 577 - 313 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3920

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
িুরি আল  ,স িং ৃি আোঃ 

আসজজ ,িািং-ঐ
0.36 মিানাইছসড় - - 577 - 313 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3921

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
মিানা স য়া ,স িং  ৃি ছিয়দ 

আ ম্মদ ,িািং- ঐ
1.45 মিানাইছসড় - - 577 - 313 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3922

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম াস্তাক ,স িং  ৃি ম া াম্মদ 

,িািং -ঐ
0.36 মিানাইছসড় - - 577 - 318 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3923

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
মগালা  কসির ,স িং  ৃি আোঃ 

 াসক  ,িািং- ঐ
1.36 মিানাইছসড় - - 577 - 318 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3924

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম াোঃ মিকান্দর ,স িং  ৃি িাদো 

স য়া,িািং-ঐ
0.36 মিানাইছসড় - - 115 - 600 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3925

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল ম াোঃ ম ািা ার ,স িং ঐ,িািং- ঐ 2.36 মিানাইছসড় - - 115 - 600 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3926

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
নুর ছালা  ,স িং  ৃি জহুর স য়া 

,িািং-ঐ
2.00 মিানাইছসড় - - 115 - 600 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3927

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
রসেদ আ ম্মদ,স িং মগালা  

ম াসিন ,িািং-ঐ
0.20 মিানাইছসড় - - 115 - 710 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3928

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল আলী আ ম্মদ ,স িং ঐ,িািং-ঐ 0.20 মিানাইছসড় - - 115 - 710 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3929

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল ম া াম্মদ আলী ,স িং ঐ িািং-ঐ 1.20 মিানাইছসড় - - 115 - 710 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3930

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল িসগর আ ম্মদ ,স িং ঐ,িািং-ঐ 0.20 মিানাইছসড় - - 115 - 600 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3931

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল নসজর আ ম্মদ ,স িং ঐ,িািং-ঐ 1.80 মিানাইছসড় - - 115 - 600 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3932

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
আোঃ খাসলক,স িং  ৃি আোঃ 

ছাত্তার,িািং-ঐ
0.30 মিানাইছসড় - - 115 - 521 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3933

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
আোঃ ছালা  ,স িং  ৃি দুদু স য়া 

,িািং ঐ
0.30 মিানাইছসড় - - 115 - 521 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3934

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
আক্তার মিগ  ,স্বা ী আক্তার 

কা াল,িািং- ঐ
1.28 মিানাইছসড় - - 115 - 521 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3935

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম াোঃ  ারুন ,স িং ম াক্তারস য়া 

,িািং ঐ
0.24 মিানাইছসড় - - 115 - 319 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3936

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম া াম্মদ ,স িং  ৃি িুলিান 

আ ম্মদ ,িািং-ঐ
0.24 মিানাইছসড় - - 115 - 319 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3937

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল আোঃ ছালা  স িং ঐ  িািং-ঐ 0.24 মিানাইছসড় - - 115 - 521 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3938

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
আোঃ রস   ,স িং  ৃি র  ি 

উল্লা  ,িািং- ঐ
2.14 মিানাইছসড় - - 115 - 521 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3939

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
 ম াোঃ ম াস্তাক ,স িং আসিদর 

র  ান ,িািং- ঐ
1.32 রাজারকুল - - 3279 - 8970 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3940

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ে া চুল আল  ,স িং  সনর  

ৃা ম্মদ ,িািং-ঐ
1.52 রাজারকুল - - 3280 - 8971 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3941

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল  আোঃ নিী,স িং অজ্ঞাি িািং-িািং 1.30 রাজারকুল - - 3279 - 8970 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3942

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
 সফজুর র  ান ,স িং আলী 

আ ম্মদ ,িািং- ঐ
1.60 রাজারকুল - - 3287 - 8978 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3943

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
 নুরুল ইিলা ,স িং  ো াি 

স য়া,িািং -ঐ
0.12 রাজারকুল - - 3287 - 8978 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3944

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
রসেদ আ ম্মদ ,স িং  ৃি আইয়ুি 

আলী ,িািং- ঐ
2.00 রাজারকুল - - 3289 - 9156 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3945

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল আোঃ  াস দ ,স িং অজ্ঞাি  িািং-ঐ 0.36 রাজারকুল - - 3289 - 9156 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3946

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
জহুরা খািুন ,স িং ইি াইল 

ফসকর ,িািং- ঐ
0.30 রাজারকুল - - 3289 - 9156 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3947

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ফজল  ক ,স িং  কিুর আ ম্মদ 

,িািং ঐ
1.80 রাজারকুল - - 3359 - 9224 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3948

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
এনা ুল  ক ,স িং কালু 

িিদাগর ,িািং- ঐ
0.30 রাজারকুল - - 3359 - 9224 2

রসিি

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3949

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
দ্বীন ম া াম্মদ ,স িং ম াোঃ 

মিাসল ান ,িািং-ঐ
1.30 রাজারকুল - - 3289 - 9156 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3950

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
নুরুল ইিলা ,স িং  ৃি  সিউর 

র  ান  ,িািং- ঐ
0.20 রাজারকুল - - 3385 - 8980 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3951

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
আোঃ  াসলক,স িং  ৃি আস র 

 া জা ,িািং- ঐ
2.30 রাজারকুল - - 3385 - 8980 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3952

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
  িাজ মিগ  , স িং ইউছুফ 

আলী ,িািং- ঐ
0.12 রাজারকুল - - 3289 - 9156 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3953

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
কসির আ ম্মদ ,স িং এজা ার 

স যা ,িািং ঐ
0.35 রাজারকুল - - 3289 - 9156 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3954

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
জাসন আল  ,স িং  ৃি কালু 

 ন্ডল,িািং- ঐ
0.25 রাজারকুল - - 3210 - 8766 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3955

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
 া া ুদুর  ক ,স িং িুরি আল  

,িািং-ঢালার ুখ,
0.24 রাজারকুল - - 3169 - 8915 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3956

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম াোঃ জাসকর 

ম াসিন,স িংঅজ্ঞাি ,িািং ঐ
0.25 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3957

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম াোঃ দাসনা স য়া, স িং ইউিুফ 

স য়া,িািং -ঐ
0.35 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3958

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম াোঃ  ুনিুর ,স িং ছিয়দ 

আল ,িািং- ঐ
0.24 রাজারকুল - - 3297 - 9165 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3959

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম াোঃ আোঃ রস   ,স িং  ৃি আোঃ 

খাসলক ,িািং- ঐ
0.24 রাজারকুল - - 3298 - 9166 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3960

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
আোঃ ছালা ,  িং িুসফ অ িং, 

িািং- ঐ
1.50 রাজারকুল - - 3298 - 9166 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3961

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
 ুনজুর  িরকার ,স িং িাসল 

অ িং,িািং- ছাগসলয়াকাে
0.36 রাজারকুল - - 3298 - 9166 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3962

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম াোঃ  ুনিুর আলী ,স িং কালু 

িরদার,িািং- ঐ
0.36 রাজারকুল - - 3166 - 8911 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3963

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
িাসর  আ ম্মদ,স িং  ৃি 

কসিরআ ম্মদ,িািং ুিমরাজারকুল
1.36 রাজারকুল - - 3166 - 8911 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3964

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল

ম াোঃ িাসরক স িং ম াোঃ 

মফারকান িািং ঢালার ুখ 

রাজারকুল

0.60 রাজারকুল - - 3166 - 8911 2

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3965

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম াোঃ  ািান ,স িং  াসিিুর 

র  ান ,িািং- মচৌসকদার  াড়া
0.17 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3966

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
রস   ,স িং সিসিক আ ম্মদ িািং-

ঐ
0.12 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3967

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
কসর  ,স িং সিসিক আ ম্মদ 

িািং-ঐ
2.14 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3968

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
আসজজ আ ম্মদ ,স িং সিসিক 

আ ম্মদ ,িািং-ঐ
0.30 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3969

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
আসজজুল  ক ,স িং সিসিক 

আ ম্মদ ,িািং-ঐ
0.30 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3970

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
নুরুল  ক ,স িং সিসিক আ ম্মদ 

,িািং-ঐ
0.30 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3971

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
জাফর আল  ,স িং সিসিক 

আ ম্মদ ,িািং-ঐ
0.30 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3972

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
নুর ম া াম্মদ,স িং অজ্ঞাি িািং- 

ঐ
2.35 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3973

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম াক্তার আ ম্মদ,স িং অজ্ঞাি 

,িািং- ঐ
0.13 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3974

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম াসিন আ ম্মদ ,স িং ফজল 

আ ম্মদ,িািং- ঐ
0.36 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3975

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ছিয়দ আ ম্মদ,স িং অজ্ঞাি িািং 

ঐ
0.36 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3976

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
জহুর আ  া দ,স িং- িািং ঐ 

ছসল ,
1.36 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3977

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
 া ািাল ,স িং  রসেদ 

আ ম্মদ,িািং-ঐ
0.36 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3978

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল  নিুর আল ,স িং রসেদ,িািং-ঐ 0.12 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3979

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
আলী আকির,স িং রসেদ 

আ ম্মদ,িািং- ঐ
0.16 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3980

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
আোঃ িজুর ,স িং অজ্ঞাি ,িািং- 

ঐ
0.36 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3981

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম া সিনা,স িং ো াআল ,িািং- 

ঐ
1.35 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3982

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল আসরফ ,স িং অজ্ঞাি,িািং-ঐ 0.36 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3983

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
আোঃ  ািুদ,স িংআলী 

অঅ ম্মদ,িািং-ঐ
0.13 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3984

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল ম া সিনা ,স িং অজ্ঞাি ,িািং ঐ 0.16 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3985

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
আোঃ ছালা  ,স িং আলী 

ম াসিন,িািং-ঐ
0.25 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3986

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম াোঃ ফসরদ,স িং  ৃি রস  ,িািং-

ঐ
0.16 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3987

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
আলী ম াসিন,স িং অজ্ঞাি,িািং-

ঐ
0.25 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3988

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল কসল ুল্লা ,স িং ম া াম্মদ,িািং-ঐ 0.11 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3989

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ম াোঃ জগলু্লল ম াসিন ,স িং 

ম া াম্মদ,িািং-ঐ
0.30 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3990

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
রস দা খািুন,স িং ম া াম্মদ,িািং-

ঐ
0.30 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3991

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল জস র,স িং অজ্ঞাি,িািং -ঐ 0.30 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3992

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
নুর আো,স্বা ী আলাউসিন,িািং 

ঐ
0.30 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

3993

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ফাসি া আক্তার ,স িং 

শুকু্কর,িািং ঐ
0.30 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3994

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
িাি ীদ ,স িং নুরুল 

ইিলা ,িািং- ঐ
0.12 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3995

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল জয়নাল ,স িং  া াছন ,িািং ঐ 0.11 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3996

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল আসনায়ারা ,স িং সিসিক,িািং- ঐ 0.36 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3997

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল  ারভীন,স িং  নিু আল ,িািং-ঐ 0.36 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3998

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
 ম াোঃ আসেক স িং সিসিক, িািং-

ঐ
0.36 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

3999

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল নুর আ ম্মদ ,স িং অজ্ঞাি,িািং-ঐ 0.35 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4000

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
সিসিক আ ম্মদ,স িং অজ্ঞাি 

িািং-ঐ
0.35 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4001

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল নুরুল্লা ,স িং নুর আ ম্মদ,িািং- ঐ 0.25 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4002

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
ফসয়জুল্লা ,স িং নুর 

আ ম্মদ,িািং- ঐ
0.20 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4003

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
রসিউল্লা  ,স িং নুর আ ম্মদ,িািং-

 ঐ
0.30 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4004

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল িুড়ী,স্বা ী অজ্ঞাি ,িািং- ঐ 0.25 রাজারকুল - - 8392 - 7002 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4005

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু

ফসয়জ উল্লাহ্, স িা:  ৃি 

 কিুল আ ম্মদ,িািং- 

দাসরয়ারদীসঘ, সি  াড়া।

0.24 দাসরয়ারদীসঘ - - 2192 - 4221 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4006

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আবু্দল  ান্নান, স িা:  ৃি: 

আলী স য়া, িািংÑঐ।
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 2192 - 4221 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4007

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
জস র উল্লাহ্, স িা:  ৃি িস   

মগালাল, িািংÑঐ।
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 2192 - 4221 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4008

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নূর আ ম্মদ, স িা: ঐ, 

িািংÑঐ।
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 2192 - 4221 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4009

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আবু্দল  াসজদ, স িা:  ৃি 

আলী স য়া, িািংÑঐ।
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 2192 - 4221 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4010

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম া াম্মদ ম াসিন, স িা:  ৃি 

আলী স য়া, িািংÑঐ।
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 2192 - 4221 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4011

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আবু্দল কাসদর, স িা: ঐ, 

িািংÑঐ।
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 2192 - 4221 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4012

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
িািুল স য়া, স িা:  ৃি: ছিয়দ  

আ ম্মদ, িািংÑঐ।
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 2192 - 2687 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4013

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
কা াল উিীন, স িা: কসির 

আ াম্মদ, িািংÑঐ।
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 2192 - 2687 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4014

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
জাফর আল , স িা:  ৃি 

িস   মগালা , িািংÑঐ।
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 2192 - 2687 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

Page 351



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4015

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
িুলিান আ ম্মদ, স িা:  ৃি 

আসজজুর র া ান, িািংÑঐ।
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 2192 - 2687 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4016

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম া াম্মদ ইিলা , স িা: ঐ, 

িািংÑঐ।
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 2192 - 2687 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4017

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ে শু আল , স িা: ইিলা , 

িািংÑঐ।
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 2192 - 2687 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4018

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ো ািুি আল , স িা: ৃি নজু 

স য়া, িািংÑঐ।
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 2192 - 2687 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4019

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
রসফক আল ,  স িা; রসেদ 

আ াম্মদ, িািংÑ মথ্ায়াইঙ্গাকাো।
0.24 দাসরয়ারদীসঘ - - 838 - 908 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4020

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুরুল ইিলা , স িা:  ৃি আলী 

ম াসিন, িািংÑ ঐ।
0.24 দাসরয়ারদীসঘ - - 838 - 908 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4021

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আলী আ াম্মদ ড্রাইভার, স িা: 

ফসরদুল আল , িািংÑ ঐ।
0.24 দাসরয়ারদীসঘ - - 838 - 908 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4022

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
জালাল আ াম্মদ, স িা:  ৃি 

ফসরদুল আল , িািংÑ ঐ।
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 838 - 908 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4023

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুরুল আস ন, স িা:  ৃি 

ফসরদুল আল , িািংÑ ঐ।
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 838 - 908 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4024

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আস র ম াসিন, স িা:  ৃি 

ছিয়  দুলাল, িািংÑঐ।
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 838 - 908 1

রসিি

ঘরিাড়ী িিিসভো

4025

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু

ছসল উল্লা , স িং আলী 

আকির, িািং- ুিম 

দাসরযারদীসঘ( গচর)

0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি

১টি টিসনর ঘর।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4026

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
মরাসকয়া মিগ , স্বা ী নুর 

আল  , িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4027

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আিাদ আলী, স িং স িং  ৃি 

 াসৃ াম্মদ ম াসিন, িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4028

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
জয়নাল আসিদীন,স িং  ৃি 

আলী ম াসিন িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4029

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুরুল আসজ ,স িং  ৃি আলী 

স য়া, িািং-ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4030

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
িাছা স য়া,স িং  ৃি  সিউর 

র  ান, িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4031

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আল  ছিদয, স িং  ৃি ম াোঃ 

েসফ িািং- ঐ
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4032

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আিুল ম াসিন, স িং আিাদ 

আলী, িািং-ঐ
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4033

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
িাইদ ম াসিন স িং আিাদ আলী 

িািং-ঐ
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4034

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম া াম্মদ ম াসিন, স িং  ৃি 

মেস র আলী, িািং-ঐ
0.35 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4035

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুরুল ইিলা , স িং ছিয়দ 

র  ান িািং- ঐ
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4036

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুর আল ,স িং  ৃি ম াজা ার 

স য়া, িািং-ঐ
0.60 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4037

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আলী স য়া, স িং  ৃি কাসছ  

আলী, িািং-ঐ
0.60 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4038

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু  ািু স য়া, স িং ঐ, িািং-ঐ 0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4039

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু ম া াম্মদ ম াসিন,স িং ঐ,িািং-ঐ 0.24 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4040

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম াোঃ ইউনুছ স য়া স িং কাসছ  

আলী, িািং-ঐ
0.24 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4041

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 াসজদ স য়া স িং  ৃি কাসছ  

আলী,িািং- ঐ
0.24 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4042

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু আোঃ  াসলক, স িং ঐ, িািং-ঐ 0.24 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4043

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আবু্দল  াসি , স িং িলা স য়া, 

িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4044

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
র জান আলী, স িং আবু্দল 

 াসক , িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4045

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
মিাফাসয়ল আ ম্মদ,স িং আবু্দল 

 াসক , িািং-ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4046

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আবু্দল  াসক  (সলসলজার),স িং 

িলা স য়া, িািং ঐ
0.60 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4047

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
িাসির আ ম্মদ,স িং আবু্দল 

 াসক , িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4048

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ফসরদ আল ,স িং  ৃি  াসিিুর 

র  ান, িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4049

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
জসি  উসিন, স িং ফসরদ 

আ ম্মদ, িািং-ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4050

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
মফারকান আ ম্মদ, স িং আিদুল 

 াসক , িািং-ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4051

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
রাসেদ , স িং িসের আ ম্মদ, 

িািং- ঐ
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4052

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ে র আলী, স িং ম া াম্মদ 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4053

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 ীর আ ম্মদ,স িং  ৃি মগালা  

ম াসিন, িািং-ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4054

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
জসি , স িং ম াসিন আ ম্মদ, 

িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4055

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ছিয়দ ম াসিন, স িং জির 

 ুলু্লক, িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4056

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
জয়নাল আ ম্মদ, স িং আলী 

আকির, িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4057

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 সনর আ ম্মদ, স িং ম াোঃ 

কালু,িািং-ঐ
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4058

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
খুইলযা স য়া, স িং অজ্ঞাি, িািং 

ঐ
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4059

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আোঃ  াসক , স িং আলী 

ম াসিন, িািং-ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4060

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
েিকি আলী, স িং নুর 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4061

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ইিাক স য়া, স িং  সনর 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4062

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
কা াল ম াসিন, স িং আবু্দল 

 াসে , িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4063

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
িাইফুল ইিলা , স িং জাসকর 

আ ম্মদ, িািং-ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4064

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
এরোদ উল্লা , স িং কসির 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4065

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম া াম্মদ আল , স িং  ৃি 

িুলিান আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4066

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু নুরুল আস ন, স িং  ঔ, িািং-ঐ 0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি ঘর  াটির মদিয়াল, 

ছসনর ছাউসন।

4067

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু  া ািুি আল , স িং ঐ, িািং- ঐ 1.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4068

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ে া চুল আল , স িং  ৃি 

ম া াম্মদ ম াসিন, িািং-ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন।

4069

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আবু্দল্লা , স িং  ৃি ম া াম্মদ 

আলী, িািং- ঐ
1.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4070

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
রসফ আল , স িং আবু্দল্লা , িািং-

 ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4071

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 ঞু্জর আল , স িং আবু্দল্লা , 

িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4072

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
েসফ আল , স িং আবু্দল্লা , 

িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4073

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
মগালা  ম াসিন, স িং  ৃি জির 

 ুল্লাৃুক, িািং- ঐ
0.15 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4074

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু আিুল ম াসিন, স িং ঐ, িািং ঐ 0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4075

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু নুর ম াসিন, স িং ঐ িািং- ঐ 0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4076

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম া াম্মদ ম াসিন, স িং ঐ িািং- 

ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4077

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
কাছ  আলী, স িং  ৃি মগালা  

েসরফ, িািং ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4078

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ে া  আল , স িং নাই  উসিন 

,িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4079

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আবু্দি ছালা , স িং  ৃি নুর 

আলী , িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4080

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুর আ ম্মদ, স িং কালা স য়া, 

িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন
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খসিয়ান
আর.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4081

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
জা াঙ্গীর আল , স িং ে া িুল 

আল , িািং- ঐ
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4082

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুর  ইিলা  ,স িং  ৃি নুর আলী 

, িাঙÑ ঐ
2.10 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4083

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
জাফর আল , স িং মগালা  

েরীফ, িািং- ঐ
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4084

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
কা াল ম াসিন, স িং জাফর 

আল , িািং- ঐ
2.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4085

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুরুল  ক, স িং  ৃি জাফর 

আল , িািং- ঐ
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4086

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
িাসকর আলী, স িং  ৃি রসেদ 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
2.10 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4087

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম াজাফ্ফর আ ম্মদ, স িং  ৃি 

ম াোঃ কাসছ  আলী, িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি

১টি টিসনর ঘর।

4088

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
জালাল আ ম্মদ, স িং  ুকিুদ 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
1.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি

১টি টিসনর ঘর।

4089

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু ফসরদ আল , স িং ঐ, িািং- ঐ 1.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি

মিস   াকা ১টি টিসনর ঘর।

4090

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আইয়ুি আলী, স িং  ৃি জাফর 

আল , িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4091

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম াোঃ ো  আল ,স িং ঐ, িািং- 

ঐ
1.52 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4092

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ছিয়দ ম াসিন, স িং  ৃি কসির 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4093

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ইউনুছ স য়া, স িং  ৃি নসজর 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
1.60 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4094

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
জসি  উসিন, স িং  ৃি 

ম া াম্মদ ম াসিন, িািং- ঐ
0.60 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4095

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু  াসে  উল্লা , স িং ঐ, িািং-ঐ 1.60 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4096

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
মিলাল আ ম্মদ, স িং ঐ, িািং- 

ঐ
0.60 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4097

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
এরোদ উল্লা , স িং মগালা  

কাসদর, িািং- ঐ
0.95 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4098

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
মগালা  কাসদর, স িং জহুর 

আলী, িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4099

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
মগালা  মিাি ান, স িং ঐ, িািং-

ঐ
0.80 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4100

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 ঞু্জর আল , স িং আস র 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4101

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম াক্তার আ ম্মদ, স িং  ৃি 

আস র ম াসিন, িািং- ঐ
1.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4102

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
জা াঙ্গীর আল ,স িং ম াক্তার 

আ ¤দ, িািং- ঐ
2.15 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4103

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম া াম্মদ ম াসিন, স িং জহুর 

আলী, িািং- ঐ
0.80 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4104

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 াসিি উল্লা , স িং ম া াম্মদ 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4105

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু ভুেু, স িং ঐ, িািং- ঐ 1.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4106

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আিদুল গফুর, স িং রসেদ 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.60 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4107

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ফসয়জ আ ম্মদ, স িং অজ্ঞাি, 

িািং- ঐ
0.24 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4108

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
স রাজ খািুন, স্বা ী  ৃি 

ইয়া ন, িািং- ঐ
0.24 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি ঘর  াটির মদিয়াল 

ছসনর ছাউসন।

4109

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু িুফা,স্বা ী ি মাইয়া, িািং- ঐ 2.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4110

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ইসলয়াছ , স িং আবু্দল কসর , 

িিং-ঐ
0.24 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4111

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুর জা ান,স িং  াসজর ম াসিন, 

িািং- ঐ
2.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4112

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
রস   স য়া, স িং  ৃি  াসদর 

ম াসিন, িািং- ঐ
1.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4113

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু গফু স য়া, স িং ঐ, িািং- ঐ 2.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4114

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু আসজজ স য়া, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4115

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু সিরাজ , স িং ঐ, িািং- ঐ 0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4116

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
জসগর ম াসিন, স িং  ৃি রসেদ 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি

১টি ঘর ইসের মদিয়াল।

4117

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম াোঃ কা াল, স িং জসগর 

আ ম্মদ , িািং- ঐ
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি

১টি ঘর ইসের মদিয়াল।

4118

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু নুর কসির, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4119

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু নুর ম াসিন, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4120

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু মনা ান, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4121

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ইসলয়াি , স িং এজা ার স য়া, 

িািং- ঐ
1.60 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4122

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম াোঃ আক্তার স য়া, স িং ে র 

আলী, িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4123

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু ম াক্তার স য়া, স িং ঐ, িািং ঐ 0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4124

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু আবু্দল গফুর, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1424 - 2946 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4125

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুর আ ম্মদ, স িং  ৃি িাচা 

স য়া, িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1419 - 3019 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4126

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 াসফজ ম াজাফ্ফর আ ম্মদ, 

স িং  ৃি আোঃ আসজজ, িািং- ঐ
2.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1460 - 3074 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4127

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
জহুরা মিগ , স্বা ী জয়নাল 

উসিন িািং মথ্ায়াইিংগাকাো
1.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 1114 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

স িআর ১০/আসর অি ২০১৬-

১৭ সরোঃ।

4128

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম াোঃ ম াসিন (ভুটু্ট) স িা 

 াসিিুল্লা  িািং মথ্ায়াইিংগাকাো
1.05 দাসরয়ারদীসঘ - - 1114 - 1510 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

স িআর ১৩/আসর অি ২০০৫-

০৬ সরোঃ।

4129

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
এ দাদ আলী, স িং  ৃি  াি ি 

আলী, িািং-ঐ
0.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4130

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম ৌলভী  স ি উল্লা , স িং  ৃি 

ম ৌলভী  সনরুজ্জা ান , িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4131

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু

আিু িক্কর, স িং 

আরোদুজ্জা ান, িািং-, িািং- 

দাসরয়ারদীসঘ( ম ৌলভী  াড়া)

0.80 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4132

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুর কসির, স িং িসদউজ্জা ান, 

িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4133

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আসজজুল  ক, স িং নুর কসির, 

িািং- ঐ
2.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4134

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 ুনিুর আল , স িং আিু িক্কর, 

িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4135

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ছসব্বর আল ,স িং অজ্ঞাি, িািং-

 ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4136

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ছিয়দ আল , স িং ছিয়  

মগালা , িািং- ঐ
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4137

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ডাোঃ আস ন, স িং  ৃি আিদুর 

রগ ান, িািং- ঐ
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4138

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
িলা স য়া, স িং  ৃি ইউছুফ 

আলী, িািং- ঐ
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4139

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আনু স য়া, স িং ছসব্বর আ ম্মদ, 

িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4140

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু সদলা স য়া, স িং ঐ, িািং-ঐ 0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4141

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
কা াল ম াসিন, স িং  ৃি 

ম া াম্মদ ম াসিন, িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4142

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম ারা স য়া, স িং  ৃি স য়া 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4143

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আবু্দল্লা  আল  া ুন, স িং  ৃি 

 াস জ এরোদ উল্লা , িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4144

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 াস্টার জস র উল্লা , স িং  ৃি 

 সনরুজ্জা ান, িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4145

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 াসফজ আ িান উল্লা , স িং 

ঐ, িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4146

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম ৌলভী আিাদ উল্লা , স িং ঐ, 

িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4147

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু সিরাজ খসলফা, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4148

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম ৌলভী ছসল , স িং অজ্ঞাি, 

িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4149

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম াোঃ েসফ, স িং জাকাসরয় িিং- 

ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4150

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু কাছ  আলী, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.24 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4151

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
র  ি উল্লা , স িং জক্কসরয়া, 

িািং-ঐ
0.24 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4152

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আোঃ কাসদর , স িং অজ্ঞাি, িািং-

 ঐ
0.24 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4153

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 াসফজ িাইফুল্লা , স িং 

ম ৌলভী আলী আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4154

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু খাসলদ  া  ুদ, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4155

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু জাস দ উল্লা , স িং ঐ, িািং- ঐ 0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4156

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
িাসয়দ উল্লা , স িং ম াোঃ আলী 

আ ম্মদ, িািং-ঐ
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4157

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
খাসদজা মিগ , ম্বা ী  াসফজ 

ছালা ি উল্লা  িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4158

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আিদুি চালা . স িং  ৃি আিুল 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4159

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুরসল ইিলা , স িং  ৃি জব্বর 

আলী িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4160

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
েসফউল আল , স িং নুরুল 

ইিলা , িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4161

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম ৌলভী িসের উল্লা , স িং 

অজ্ঞাি , িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4162

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আিুল কাসে ( ি মাইয়া), স িং 

অজ্ঞাি, িািং-ঐ
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1314 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4163

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
রসেদ আ ম্মদ, স িং  ৃি অসল 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1337 - 2937 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4164

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 া  ুদ ম াসিন, স িং ঐ, িািং- 

ঐ
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1337 - 2937 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4165

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
মিলাল আ ম্মদ, স িং ঐ, িািং- 

ঐ
0.15 দাসরয়ারদীসঘ - - 1337 - 2937 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4166

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
মগালা  ম াসিন, স িং রসেদ 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1337 - 2937 1

রসিি
২টি  ঘর ইসের মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4167

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 এ দাদ আলী সিকদার, স িং 

এনাসয়ি আলী, িািং- ঐ
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1337 - 2937 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4168

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম ৌলভী িাস ি স য়া, স িং 

আিদুি ছা াদ, িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1337 - 2937 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4169

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আবু্দল  াস দ, স িং ম ৌোঃ 

 া  ুদুল  ক, িািং- ঐ
0.10 দাসরয়ারদীসঘ - - 1337 - 2937 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4170

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু সিরাজুল  ক, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1337 - 2937 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4171

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ো িুল আল , স িং ইব্রাস   

সিকদার, িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1337 - 2937 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4172

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 াসফজ কা াল, স িং  জু্ঞউল্লা 

 াস্টার, িািং- ম ৌলভী  াড়া
2.10 দাসরয়ারদীসঘ - - 1320 - 2885 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4173

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ফসরদ আল , স িং ইব্রাস   

সিকদার িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1320 - 2885 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4174

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আিদুল্লা  সিকদার. স িং ঐ, 

িািং- ঐ
2.15 দাসরয়ারদীসঘ - - 1320 - 2885 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4175

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
এিাদ উল্লা  স িং  ৃি আসছউর 

র  ান, িািং- ঐ
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1320 - 2885 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4176

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম াোঃ লালু স য়া, স িং  ৃি  

জাসকর ম াসিন, িািং- ঐ
2.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1320 - 2885 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4177

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আ ম্মদ ম াসিন, স িং লালু 

স য়া, িািং- ঐ
0.36 দাসরয়ারদীসঘ - - 1320 - 2885 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4178

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 সনর আ ম্মদ, স িং  ৃি ম স র 

আলী, িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1320 - 2885 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4179

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুরুল আসজ , স িং   সনর 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
2.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 1320 - 2885 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4180

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম া াম্মদ  াছান, স িং  সনর 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1320 - 2885 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4181

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম া াম্মদ ম াসিন, স িং ঐ, িািং-

 ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1320 - 2885 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4182

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম া ম্মদ আসয়ে, স িং  ৃি 

ম ৌলভী নুর ইিলা , িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1320 - 2885 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4183

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম ৌলভী ফকরুল ইিলা , স িং 

ঐ, িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1320 - 2885 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4184

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম ৌলভী ফসয়জ, স িং- ঐ, িািং- 

ঐ
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1320 - 2885 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4185

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম াোঃ  ারুন  াস্টার ,স িং  ৃি 

নুরুল ইিলা , িািং- ঐ
0.26 দাসরয়ারদীসঘ - - 1320 - 2885 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4186

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
জাফর আল , স িং নুরুল 

আল , িািং- ঐ
0.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4187

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নিী ম াসিন, স িং স য়া 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.35 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4188

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
িসদ আল , স িং  ৃি আসছ উর 

র  ানিািং- ঐ
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1265 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4189

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
েসফকুর র  ান, স িং  ৃি 

 াসক  আলী, িািং- ঐ
1.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 1211 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4190

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
জাফর আল , স িং েসফকুর 

র  ান, িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1211 - 2822 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4191

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আিদুল কসর , স িং নুর 

আ ম্মদ, িািং-ঐ
0.35 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4192

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম াোঃ আবু্দল্লা , স িং  ৃি কাির 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
2.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

 সলসথ্সনর ছাউসন

4193

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 কারী িুলিান আস ন ,স িং  নুর 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.23 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4194

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আবু্দল  াস দ, স িং  ৃি 

ৃাৃা ম্মদ ম াসিন, িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4195

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আবু্দল খাসলক, স িং ঐ, িািং- 

ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4196

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম া াম্মদ ইউনুছ, স িং আিদুর 

শুকু্কর, িািং-ঐ
2.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4197

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আবু্দল আসজজ, স িং ম া াম্মদ 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4198

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 া  ুদ ম াসিন, স িং  ৃি 

ম াজা ার সিরাজী, িািং- ঐ
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4199

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ৃাৃাবু্দল  াসক ,স িং  া মু্মদ 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4200

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু আবু্দল্লা , স িং ঐ, িািং- ঐ 0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4201

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ো  আল ,স িং  কিুল আলী, 

িাঙÑ ঐ
0.10 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4202

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুর আল ,স িং ো  আল , িািং-

ঐ
0.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4203

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু নুর ইিলা , স িং ঐ, িািং- ঐ 0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4204

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুরুল  ক, স িং  সকর আ ম্মদ, 

িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4205

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
মিল্লাাল আ ম্মদ, স িং ো চুল 

আল , িািং- ঐ
0.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4206

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
র জান আলী, স িং   া চুল 

আর , িািং- ঐ
0.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4207

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু ম লাল উসিন, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4208

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু ইসলয়াি স য়া, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.35 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4209

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
কসির আ ম্মদ, স িং  ৃি আিুল 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4210

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ফসরদ আল , স িং  ৃি 

িুলিান, িািং- ঐ
0.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4211

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 ঞু্জর আল , স িং  সরদ 

আল ,িািং- ঐ
0.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4212

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুর আল , স িং িুলিান 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4213

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু  ছিয়দ আল , স িং ঐ, িািং- ঐ 1.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4214

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
ম া াম্মদ আল ,স িং ঐ, িািং- 

ঐ
1.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4215

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
মিল্লাল উসিন, স িং ফসকর 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1414 - 2769 2

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4216

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুরুল আল , স িং  ৃি িাচা 

স য়া, িািং- ঐ
2.00 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2739 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4217

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুরুল  ক, স িং স য়া আ ম্মদ, 

িািং- ঐ
0.75 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2739 1

রসিি

১টি  ঘর টিন মিড সিসডিং

4218

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
েসফউল আল , স িংরসেদ 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
1.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2739 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4219

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 াসিি উল্লা , স িং িুলিান 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.40 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2739 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4220

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 সনায়ারা মিগ , স্বা ী দুলাল 

স য়া, িািং-ঐ
2.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2739 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4221

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু

ম ালিা ার মিগ ,স িং  ৃি 

আবু্দল  াসক ,িািং- 

মথ্ায়ািংগাকাো

0.74 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2739 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4222

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
নুরুল ৃাৃাস ন, স িং  ৃি নুর 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.55 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2739 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4223

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু আিু িাস র , স িং ঐ, িািং- ঐ 1.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2739 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4224

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু নুরুল আিছার, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.55 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2739 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4225

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
রাসজয়া মিগ , স্বা ী নুর  াছান, 

িািং- ঐ
0.10 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4226

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 ায় ুন আক্তার, স িং  ৃি নুর 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4227

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আবু্দল গসন, স িং আবু্দর 

র  ান, িািং- ঐ
1.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4228

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু আলা উসিন, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4229

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু আল আস ন, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.70 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4230

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু ো জালাল, স িং ঐ, িািং-ঐ 1.74 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4231

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
 সনায়ারা মকগ , স্বা ী ফসরদ 

আল , িািং- ঐ
1.50 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4232

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আবু্দর রস  , স িং  ৃি আোি 

আলী, িািং- ঐ
0.35 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4233

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
মজা রা মিগ , স িং  ৃি ঐ, 

িািং-ঐ
0.35 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4234

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আবু্দল  াসলক, স িং ঐ, িািং- 

ঐ
0.35 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4235

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু মিাস ল রানা, স িং ঐ, িািং- ঐ 1.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4236

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
অঅিুল ম াসিন (আিুইয়া), 

স িং ঐ, িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4237

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আবু্দর র  ান, স িং িসদউল 

আল , িািং- ঐ
0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4238

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আিু িুসফয়ান, স িং  ৃি ো চুর 

আল , িািং- ঐ
1.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4239

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু  নু স য়া, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.30 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4240

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল আ ারসরজু
আয়োা মিগ , স্বা ী  ৃি নুরুল 

ইিলা , িািং দাসরয়ারদীসঘ
1.20 দাসরয়ারদীসঘ - - 1484 - 2767 1

রসিি
১টি  ঘর  াটির মদিয়াল 

টিসনর ছাউসন

4241

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জসি  উসিন, স িা- আলী 

ম াছন, িািং- ঐ 0.25 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4242

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জয়নাল আসিদীন, স িা- জস র 

আ  দ, িািং- ঐ 1.20 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4243

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াসল্লকা খািুন, স্বা ী- জস র 

আ  দ, িািং- ঐ 2.10 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4244

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জান্নািু মিগ , স্বা ী- জস র 

আ  দ, িািং- ঐ 0.25 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4245

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ছিুরা খািুন, স্বা ী- ম াখসলছুর 

র া ন, িািং- ঐ
2.00 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

Page 372



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4246

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ কালু, স িা- সিরাজুল 

 ক, িািং- ঐ
0.35 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4247

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল ইিলা , স িা- রসেদ 

আ  দ, িািং- ঐ
0.35 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4248

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জসি  উসিন, স িা- রসেদ 

আ  দ, িািং- ঐ
0.35 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4249

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 সনর আ  দ, স িা- কালা 

স য়া, িািং- ঐ 2.00 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4250

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ফসয়জ উল্লা , স িা- জসলল 

ম ড:, িািং- ঐ 0.25 দাসরয়ারসদঘী - - 2047 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4251

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল  জব্বর, স িা- িসের 

ফসকর, িািং- ঐ
0.36 দাসরয়ারসদঘী - - 2047 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4252

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ রসেদ আ  দ, স িা- িাচা 

স য়া  াস্টার, িািং- ঐ
0.36 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4253

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ো াি উসিন, স িা- 

রসেদ আ  দ, িািং- ঐ
0.36 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4254

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জসি  উসিন, স িা- রসেদ 

আ  দ, িািং- ঐ 2.00 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4255

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

কা াল উসিন, স িা- রসেদ 

আ  দ, িািং- ঐ 0.25 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4256

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু  িাল , স িা- কসির 

আ  দ, িািং- ঐ 0.25 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4257

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জাফর আল  , স িা- িুলিান 

আ  দ, িািং- ঐ 0.25 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4258

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

স জানুর র  ান, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
2.00 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4259

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ছছয়দ আ  দ, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
0.36 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4260

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ইিলা  স য়া, স িা- কসির 

আ  দ, িািং- ঐ
1.36 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4261

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল ইিলা , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
0.36 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4262

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো  আল , স িা- িুলিান 

আ  দ, িািং- ঐ 0.25 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4263

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 াছান আলী, স িা- আেরফ 

আলী, িািং- ঐ 2.00 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4264

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আস না খািুন, স্বা ী- কালু 

স য়া, িািং- ঐ 0.30 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4265

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ফজল আ  দ, স িা-  ৃি 

 ুজাস র স য়া, িািং- ঐ 0.30 দাসরয়ারসদঘী - - 2278 - 3564 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4266

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 কিুল আ  দ, স িা- ছছয়দুর 

র  ান, িািং-  ূিম মধছুয়া  ালিং 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4267

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুি শুকু্কর, স িা- ছছয়দুর 

র  ান, িািং- ঐ 2.00 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4268

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম া াম্মদ কালু স য়া, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4269

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রসেদ আ  দ, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4270

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নজরুল কসির, স িা-  ৃি 

 ারুন স য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4271

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ইসলয়াছ, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
2.00 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4272

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদউর র  ান, স িা- খসললুর 

র  ান, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4273

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ুসজি উল্লা , স িা- িসদউর 

র  ান, িািং- ঐ 1.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4274

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিু িাস র, স িা-  ৃি কাসদর 

ম াছন, িািং- ঐ 2.00 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4275

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ম াছন, স িা-  ৃি 

িসদউর র  ান, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4276

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ মিসল , স িা-  ৃি আিু 

ো া, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4277

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ম াছন, স িা-  ৃি 

আস র আলী, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4278

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

স র আ  দ, স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4279

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল কাসদর, স িা-  ৃি 

আস র  া জা, িািং- ঐ 1.50 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4280

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আক্তার স য়া, স িা- আলী 

ম াছন, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4281

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু র  ান, স িা- কাসে  

আলী, িািং- ঐ 1.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4282

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল  ান্নান, স িা- লাল 

স য়া, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4283

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদু রস  , স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4284

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ম াসিন, স িা-  ৃি 

আিদু রসেদ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4285

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু রসেদ, স িা- কাসে  

আলী, িািং- ঐ
1.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4286

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

খসদজা মিগ , স্বা ী- আস র 

ম াছন, িািং- ঐ
2.00 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4287

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িুর া মিগ , স্বা ী-  ৃি 

 ুিসল  উসিন, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4288

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু রাজ্জাক, স িা-  ৃি 

ফজল কসর , িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4289

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদুল্লা , স িা- আিু 

িাস র, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4290

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু রসেদ, স িা-  াসনফ 

স য়া, িািং- ঐ 1.20 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4291

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ম াসিন, স িা- আিদুর 

রসেদ, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4292

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জয়নাল আসিদীন, স িা-  ৃি 

আলী ম াসিন, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4293

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নসজর ম াসিন, স িা- আলী 

ম াসিন, িািং- ঐ
1.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4294

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল  াসক , স িা- জয়নাল 

আসিদীন, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4295

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িুলিান আ  দ, স িা- নসজর 

আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4296

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 নজুর আল , স িা-  ৃি 

িসদউর র  ান, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4297

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসব্বর আ  দ, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 1.30 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4298

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল  ক, স িা- ঐ, িািং- 

 ূিম মধছুয়া  ালিং 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4299

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

মিানা স য়া, স িা-  ৃি  ুিসল  

উসিন, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4300

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিু ম াসিন, স িা-  ৃি 

মগালা  মিাি ান, িািং- ঐ 2.00 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4301

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর জা ান, স্বা ী-  ৃি নসি 

ম াসিন, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4302

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ঠান্ডা স য়া, স িা-  ৃি 

আিদুর র  ান, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4303

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

েসফ আল , স িা- ঠান্ডা স য়া, 

িািং- ঐ 2.00 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4304

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রসেদ আ  দ, স িা- নসজর 

আ  দ, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4305

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 সনর আ  দ, স িা- আিদুর 

র  ান, িািং- ঐ 1.30 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4306

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর আ  দ, স িা- আিদুর 

র  ান, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4307

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 নজুর আল , স িা- ম াোঃ 

মফরসদৌি, িািং- ঐ 2.00 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4308

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ মিসল , স িা-  ৃি 

আিদু জসলল, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4309

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো শুল আল , স িা- িসের 

আ  দ, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4310

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিু ছিয়দ, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4311

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ছিয়দ ম াসিন, স িা-  ৃি 

 কিুল আ  দ, িািং- ঐ
2.00 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4312

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু রস  , স িা- আিুল 

খাসয়র, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4313

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সছসিক আ  দ, স িা- ফজল 

আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4314

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

গুলজার মিগ , স্বা ী-  ৃি 

ফসকর আ  দ, িািং- ঐ
2.00 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4315

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আলী আ  দ, স িা-  নু স য়া, 

িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4316

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ে ীদা মিগ , স্বা ী-  ৃি নুরুল 

ইিলা , িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4317

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ম াসিন, স িা-  ৃি 

 কিুল আ  দ, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4318

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জুসন্নছা খািুন, স্বা ী-  ৃি 

েসফকুর র  ান, িািং- ঐ 1.95 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4319

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াসিন আ  দ, স িা-  ৃি 

েসফকুর র  ান, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4320

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল  াস দ, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 2.15 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4321

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিুল ম াসিন, স িা-  ৃি 

 কিুল ম াসিন, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4322

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

কা াল ম াসিন, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.20 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4323

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আলী ম াসিন, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
1.50 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4324

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আস র ম াসিন, স িা- ঐ, িািং-

 ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4325

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আসনায়ার ম াসিন, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
1.35 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4326

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আলী, স িা-   ৃি আস র 

 া জা, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4327

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল  াসল , স িা- 

ম া াম্মদ আলী, িািং- ঐ 0.20 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4328

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল্লা , স িা- ঐ, িািং- ঐ

1.40 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4329

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুর রস  , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.20 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4330

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল কুিুি, স িা-  ৃি 

েস দ উল্লা , িািং- ঐ
1.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4331

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর জা ান, স্বা ী-  ৃি আিুল 

খাসয়র, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4332

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রসেদ আ  দ, স িা- আিদুল 

 সজদ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4333

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ছফুরা খািুন, স িা-  ৃি 

িসদউর র  ান, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4334

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জস র আ  দ, স িা-  ৃি 

ঠান্ডা স য়া, িািং- ঐ 1.50 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4335

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ািান আলী, স িা-  ৃি 

ো শুল আল , িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4336

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সিরাজুল ইিলা , স িা- নুর 

ম া াম্মদ, িািং- ঐ
0.95 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4337

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 মিলাল উসিন, স িা- ঐ, িািং-

 ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4338

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জয়নাল উসিন, স িা- ঐ, িািং-

 ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4339

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 াসিিুল্লা , স িা-  ৃি ফজল 

কসর , িািং- ঐ
1.35 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4340

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ছসল  উল্লা , স িা-  ৃি েস দ 

উল্লা , িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4341

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

র  ি উল্লা , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4342

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল্লা  সিদুযৎ, স িা- ম াোঃ 

মফরসদৌি, িািং- ঐ 0.89 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4343

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল্লা , স িা- ে র  ুলু্লক, 

িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4344

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু জব্বর, স ি-  ৃি ফজল 

কসর , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4345

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 রসেদ আ  দ, স িা-  ৃি 

আিদু জসলল, িািং- ঐ
1.60 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4346

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 াসিিুর র  ান, স িা-  ৃি 

লাল স য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4347

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

েসফ আল  িুলু, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4348

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ েসফ আল , স িা- 

আিদু জসলল, িািং- ঐ 2.40 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4349

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

োস দ আল , স িা-  ৃি 

ছিয়দ ম াসিন, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4350

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদ আল , স িা- ম াসিন 

আ  দ, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4351

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদ আল , স িা- আস র 

 া জা, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4352

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল ইিলা , স িা-  ৃি 

আিদুন নসি, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4353

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 া  ুদা, স্বা ী- ঐ, িািং- ঐ

1.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4354

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রাজা স য়া, স িা-  ৃি আিদুল 

কসর , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4355

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর আল , স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4356

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো  আল , স িা- ঐ, িািং- ঐ

1.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4357

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আল , স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4358

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

র জান আলী, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4359

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আইয়ুি আলী, স িা-  ৃি ে র 

আলী, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4360

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসের আ  দ, স িা-  ৃি 

ফজল কসর , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4361

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ফসকর আ  দ, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
1.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4362

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

কসির আ  দ স িা-  ৃি ম াোঃ 

আলী, িািং-  ূিম মধছুয়া  ালিং
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4363

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ফসকর আ  দ, স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ ম াসিন, িািং- ঐ 1.95 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4364

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 সনর আ  দ, স িা- মিানা 

স য়া, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4365

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ইউিুফ আলী, স িা-  ৃি ম াোঃ 

ম াসিন, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4366

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ইিা আ  দ, স িা-  ৃি ম াোঃ 

আলী, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4367

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুর র  ান, স িা-  ৃি 

ম াোঃ ম াসিন, িািং- ঐ
1.25 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4368

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুর রস  , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4369

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

এ ছান আলী, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4370

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

স র আ  দ, স িা-  ৃি আিদু 

 সজদ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4371

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াসিন আ  দ, স িা-  ৃি 

আস র  া জা, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4372

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নসজর আ  দ, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4373

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

এরোদ উল্লা , স িা-  ৃি ে র 

 ুলু্লক, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4374

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল গফুর, স িা-  ৃি 

সছসিক আ  দ, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4375

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আল , স িা- নজু স য়া, 

িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4376

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ফসরদ, স িা- মেস র 

আলী, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4377

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদুল  ক, স িা-  ৃি 

ম াসিন আ  দ, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4378

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু শুকু্কর, স িা-  ৃি 

সছসিক, আ  দ, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4379

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর আল , স িা-  ৃি ফজু 

স য়া, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4380

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আল , স িা- আিদুল 

নসি, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4381

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুর র  ান, স িা-  াসক  

আসল, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4382

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িুলিান আ  দ, স িা- নুর 

আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4383

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রাসেদা মিগ , স্বা ী- আিুল 

খাসয়র, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4384

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ো াি উসিন, স িা- 

সিরাজ মকাম্পানী, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4385

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ সিরাজ মকাম্পানী, স িা- 

 ৃি এজা ার স য়া, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4386

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিুল িের ড্রাইভার, স িা- 

 ৃি আিদু মছাি ান, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4387

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 া  ুদুল  ক িি, স িা- 

িসদউল  আল , িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4388

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ সগয়াি উসিন, স িা- 

 ৃি আস র  া জা, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4389

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ম ছিা , স িা- ম াোঃ 

মিালিান, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4390

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ জকসরয়া, স িা-  ৃি 

আলী আ  দ, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4391

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ইি াইল, স িা- ম াোঃ 

গুরা স য়া, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4392

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ নুরুল  াসক , স িা-  ৃি 

আিুল কাসে , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4393

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ো িুল আল , স িা- 

 ৃি  কিুল আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1208 - 323 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4394

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদু রস  , স িা- ম াোঃ 

িসদউর র  ান, িািং  ূিম মধছুয়া 

 ালিং
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4395

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদউর র  ান, স িা-  ৃি 

জব্বর  ুলু্লক, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4396

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ  নজু আল , স িা-  ৃি 

আিুল কাসে , িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4397

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আক্তার স য়া, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4398

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া ৃোঃ মফরসদৌি, স িা- 

ম াোঃ ম াসিন আ  দ, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4399

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু িালা  ড্রাইভার, স িা- 

ম াোঃ নসজর আ  দ, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4400

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর ম া াম্মদ, স িা-  ৃি কালা 

স য়া, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4401

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

েসফ উল্লা , স িা-  ৃি কসির 

আ  দ, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4402

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 নজুর আল , স িা- ৃি নুর 

ম াোঃ, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4403

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নজু স য়া, স িা-  ৃি ম াোঃ 

আলী, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4404

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো শুল আল , স িা-  ৃি 

 কিুল আ  দ, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4405

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর আল , স িা-  ৃি  াসক  

আলী, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4406

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর জা ান, স িা-  ৃি সছসিক 

আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4407

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু জব্বার, স িা-  ৃি 

আিদু িালা , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4408

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু রস  , স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4409

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো শুল আল , স িা-  ৃি নুর 

আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4410

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িুলিান আ  দ, স িা-  াজী 

ফজল কসর , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4411

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 নজুর আল , স িা-  ৃি 

নসজর আ  দ, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4412

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আ ানি উল্লা , স িা- িসের 

আ  দ, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4413

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ রসফক, স িা-  াজী 

ফজল কসর , িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4414

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ম াছাইন, স িা- ঐ, িািং-

 ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4415

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ইি াক আ  দ, স িা-  ৃি 

ছিয়দ কাসি , িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4416

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াস্তাসফজুর র  ান, স িা- 

 ৃি আিদু জসলল, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4417

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ম াসিন, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4418

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিু িাস র, স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4419

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল আস ন, স িা-  ৃি 

ফজল আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4420

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ম াসিন, স িা-  ৃি 

ম াোঃ ইসিি, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4421

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ম াজাসম্মল ম াসিন, 

স িা-  ৃি জাফর আল , িািং- 

ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4422

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আসছয়া খািুন, স্বা ী-  ৃি 

আিদুল কাসদর, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4423

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

স্বণম িালা দাে, স্বা ী-  ৃি রসিন্দ্র 

েীল, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4424

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িানু্ট লাল, স িা- িসিন্দ্র েীল, 

িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4425

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সনকুঞ্জ েীল, স িা- জসিন্দ্র 

ম া ন, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4426

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 আিদুল কসর  স িা- ম াোঃ 

আলী, িািং -  ধয মধছুয়া  ালিং 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4427

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ম াসিন, স িা- আিদু 

রসেদ, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4428

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ো  আল , স িা- েস দ 

উল্লা  সডলার, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4429

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ েস দ উল্লা  ড্রাইভার, 

স িা-  ৃি আিদু রসেদ, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4430

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ছুরুি আল , স িা- েস দ 

উল্লা  ড্রাইভার, িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4431

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো শুল আল , স িা- ঐ, িািং-

 ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4432

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ফসরদ আল , স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 
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প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4433

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ কা াল আ  দ, স িা- 

 ৃি  াসিি উল্লা , িািং- ঐ 0.27 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4434

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ মিলাল আ  দ, স িা- 

ঐ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4435

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ দুলাল আ  দ, স িা- 

ঐ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4436

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ নুর আল , স িা- রসেদ 

ঊল্লা , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4437

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদু শুকু্কর, স িা-  ৃি 

রসেদ আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4438

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ েসফ, স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4439

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ কসির আ  দ, স িা-  ৃি 

আছাি আলী, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4440

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

গুলজার মিগ , স িা- আিু 

িাস র, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4441

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো  আল , স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4442

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িুলিান আ  দ, স িা-  ৃি 

জাফর আল , িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4443

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রস জ আ  দ, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4444

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু রস   মচৌোঃ, স িা- 

আিদুল  াসক  সিকদার, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4445

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদুল  াই, স িা- 

ম াোঃ ছিয়দ আল , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4446

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

কা াল উসিন, স িা-  ৃি ম াোঃ 

ছিয়দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4447

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিুল িের, স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4448

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল  ািুদ, স িা-  ৃি 

নুরুল আল , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4449

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 াস দা মিগ , স্বা ী-  ৃি আলী 

আ  দ, িািং- দসিণ মধছুয়া 

 ালিং
0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4450

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িাইফুর র া ন, স িা-  ৃি 

স জানুর র  ান, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4451

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

এি,এ , জসি  উসিন, স িা- 

 াজী সছসিক আ  দ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4452

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল  াসলক, স িা-  ৃি 

নসজর ম াসিন, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4453

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু শুকু্কর, স ি- ঐ, িািং- ঐ

0.30 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4454

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

কা রুসন্নছা, স্বা ী-  ৃি আিদু 

 ক, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4455

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ফসরদ আল , স িা-  ৃি 

আিদু ছিুর, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4456

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ জাসকর ম াসিন, স িা- 

ঐ, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4457

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদুর র া ন, স িা- 

 ৃি িসের আ  দ, িািং-  

দসিণ  মধছুয়া  ালিং
0.30 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4458

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ডাোঃ এ .এন. আোঃ গফুর, স িা-

  ৃি সছসিক আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4459

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ জয়নাল আসিদীন, স িা- 

 ৃি আিদুল কসর , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4460

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদুল িয়া াি, স িা- 

 ৃি িসদউর র  ান, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4461

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদুল  সজদ, স িা- 

 ৃি সছসিক আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4462

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ  ািন আলী, স িা- ছুর 

আলী, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4463

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ  সজি উল্লা , স িা- ম াোঃ 

আিদু িালা , িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4464

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ েসফ উল্লা , স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4465

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদু রসেদ, স িা-  ৃি 

সছসিক আ  দ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

Page 392



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4466

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ো  আল , স িা-  ৃি 

আিুল খাসয়র, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4467

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ নুরুল  ক, স িা-  ৃি 

সছসিক আ  দ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4468

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদুল কুিুি, স িা- 

ঐ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4469

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ িিাইদুল  ক, স িা-  ৃি 

আলী আ  দ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4470

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদুল আসজজ, স িা- 

 ৃি ম াজাস র আ  দ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4471

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদু রসেদ, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4472

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ িসল  উল্লা , স িা-  ৃি 

জাকাসরয়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4473

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ  াসিি উল্লা , স ি- ঐ, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4474

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ছত্তার  াষ্টার, স িা-  ৃি 

িসদউর র  ান, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4475

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদু িালা ,স িা-  ৃি 

ছিয়দুর র  ান, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4476

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদুল িাসর স িী, স িা- 

 ৃি িুলিান আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4477

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদুল্লা , স িা- আিদুি 

িালা , িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4478

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ম াসিন, স িা-  ৃি লাল 

স য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4479

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ কালু স য়া, স িা-  ৃি 

আিদুল গফুর, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4480

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িুলিান আ  দ, স িা-  ৃি 

লাল স য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4481

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আল , স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.35 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4482

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিুল ম াসিন, স িা- 

জাকাসরয়া, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4483

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ নাসজর ম াসিন, স িা- 

ঐ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4484

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদুল  াসলক, স িা- 

ঐ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4485

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদুর রাজ্জাক, স িা- 

ঐ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4486

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ম াসিন, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4487

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিু িাস র, স িা-  ৃি 

গুরা স য়া, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4488

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিুল ম াসিন, স িা- 

ঐ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4489

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ রসেদ আ  দ, স িা-  ৃি 

 াসক  আলী, িািং- দসিণ 

মধছুয়া  ালিং
0.30 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4490

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ  ায়দার আলী, স িা- 

 কিুল আ  দ, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4491

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আসম্বয়া খািুন, স্বা ী-  ৃি 

 কিুল আ  দ, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4492

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদুর জব্বার, স িা- 

 ৃি িসদউর র  ান, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4493

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদু রসফক, স ি- ঐ, 

িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4494

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিু িাস র, স িা-  ৃি 

ম াোঃ কালু, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4495

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ  স নুল  ক, স িা-  ৃি 

মগালা ুর র  ান, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4496

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সদসনে িড়–য়া, স িা- লসলি 

িড়–য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4497

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 মগনু িড়–য়া, স িা-  ৃি 

মিচার  িড়–য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4498

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 মপ্র ানন্দ িড়–য়া, স িা-  ৃি 

লসলি িড়–য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4499

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িুস সদেী িড়–য়া (কালু) স িা-

 েীিচরণ িড়–য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4500

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

অস িা িড়–য়া, স িা-  ৃি 

মিাকার  িড়–য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4501

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িািুল িড়ুয়া, স িা- মপ্র ানন্দ 

িড়–য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4502

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

মপ্র ানন্দ িড়–য়া, স িা- 

িূযমধন িড়–য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4503

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

স্বসদে িড়ুয়া (কালু), স িা- 

িুদািংশু িড়–য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4504

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সর ন িড়ুয়া, স িা- সপ্রয়দেী 

িড়ুয়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4505

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

লসলি িড়–য়া, স িা-  ৃি 

িুসগন্দ্র লাল িড়–য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4506

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 সরসিাষ িড়–য়া, স িা- 

লসলি িড়–য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4507

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

অসে  িড়–য়া, স িা-  ৃি 

িিংে িড়–য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4508

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সপ্রয় শ্রী িড়–য়া, স িা- ৃি 

জসিন িড়–য়া িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4509

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

মগনশ্রী িড়–য়া, স িা- ঐ, িািং-

 ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4510

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িুকু িড়–য়া, স িা-  ৃি িিন্ন 

িড়–য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4511

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িাগর িড়–য়া, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4512

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রাধাকান্ত িড়–য়া, স িা-  ৃি 

 ারিসি িড়য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4513

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সিনে িড়–য়া, স িা-  ৃি 

মিাকারা  িড়–য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4514

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িুধী িড়ুয়া, স িা-  ৃি সিনে 

িড়–য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4515

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রাসজি িড়ুয়া, স িা-  ৃি সে ল 

িড়–য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4516

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 েযা ল িড়ুয়া, স িা-  ৃি 

িািুল িড়ুয়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4517

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রাসজন্দ্র িড়ুয়া, স িা- ৃি 

নসগন্দ্র লাল িড়–য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4518

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ৃদুল িড়ুয়া, স িা- রাসজন্দ্র 

িড়–য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4519

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 সনারঞ্জন িড়–য়া, স িা-  ৃি 

জসিন্দ্র লাল িড়–য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4520

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

অসনল িড়–য়া, স িা-  ৃি 

সিনয়   ন িড়–য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4521

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

কালা  নু িড়–য়া , স িা-  ৃি 

লসলি িড়–য়া, িািং- দসিন 

মধছুয়া ালিং
0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4522

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

অস য় িড়–য়া , স িা-  ৃি 

িানু্ড িড়–য়া, িািং – ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4523

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 সর ল িড়–য়া, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4524

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সনসিাষ িড়–য়া, স িা- লসলি 

িড়–য়া, িািং- ঐ,
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4525

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

প্রদী  িড়–য়া, স িা- লসলি 

িড়–য়া, িািং-ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4526

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িুজন িড়–য়া, স িা- লসলি 

িড়–য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4527

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

অসিন্দ্র িড়–য়া, স িা-  ৃি 

শুভধন িড়–য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4528

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সপ্রয়সদেী িড়–য়া, স িা-  ৃি 

 ুিন িড়–য়া, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4529

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রিংশু িড়–য়া, স িা-  ৃি 

 ুসিন িড়–য়া, িািং ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4530

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

লুলু িড়–য়া, স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4531

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রনু িড়–য়া, স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4532

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সিেু িড়–য়া, স িা-  ৃি 

শুভধন িড়–য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4533

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রস ে িড়–য়া, স িা- 

 সরসিাষ িড়–য়া, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4534

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িুলু িড়–য়া, স িা-  ৃি িুসখন্দ্র 

িড়–য়া, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4535

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

অন্ন দা িড়–য়া, স িা- েুলু 

িড়–য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4536

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িিংশু িড়–য়া, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4537

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

েুনু িড়–য়া, স িা-  ৃি িুসখন্দ্র 

িড়–য়অ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1086 - 2670 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4538

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জীিন্দ্র িড়–য়া, স িা-  ৃি 

শুভধন িড়–য়অ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4539

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ফুটিয়া িড়–য়া, স িা- ঐ, িািং-

 ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4540

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িুনীল িড়–য়া, স িা-  ৃি 

মিাজন িড়–য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4541

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

স লন িড়–য়া, স িা- িুনীল 

িড়–য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4542

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 লু্ট িড়–য়া, স িা-  ৃি 

ম  ন্ত িড়–য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4543

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িািুল িড়–য়া, স িা-  ৃি 

শুভধন িড়–য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4544

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

অসনন্দ্র িড়–য়া, স িা-  ৃি 

িানু্ড িড়–য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4545

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

লািু িরকার, স িা-  ৃি 

রাখাল িরকার, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4546

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 াছু স য়া, স িা-  ৃি 

মিালাই ান, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4547

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

কসির আ  দ, স িা-  ৃি 

ইি াইল, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4548

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সচন য় িরকার, স িা-  ৃি 

খসগন িরকার, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4549

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আবু্দল  সজদ, স িা- ৃি 

মদৌলি খান, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4550

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রসেদ আ ম্মদ, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4551

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আবু্দল আসজজ , স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4552

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িুকু ল িড়–য়া, স িা-  ৃি 

মরিসি  াষ্টার, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4553

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িুগি িড়–য়া, স িা-  ৃি সিদু 

িড়–য়া, িািং- দসিণ মধছুয়া 

 ালিং
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

Page 400



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4554

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

মচা ু িড়–য়া, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4555

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 সনন্দ্র ধর, স িা-  ৃি কালা 

ধর, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4556

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িুিল ক মকার, স িা-  ৃি 

অসেমনু ক মকার, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4557

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

অসনন্দ্র িড়–য়া, স িা-  ৃি 

রসিকান্ত িড়–য়া, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4558

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

এি.এ  মফরসদৌি, স িা-  ৃি 

 াছান  আলী  াষ্টার, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4559

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াস্তাক আ  দ, স িা- 

িুজুরুছ স য়া, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4560

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ নাসির উসিন, স িা- ম াোঃ 

সছসিক আ  দ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4561

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আলাউসিন, স িা ঐ, 

িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4562

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আেরাফ উসিন, স িা- 

ঐ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4563

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ জয়নাল আসিদীন, স িা- 

ঐ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4564

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ স র আ  দ, স িা-  ৃি 

েসফকুর র  ান, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4565

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদুর গফুর, স িা-  ৃি 

গুরা স য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4566

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ মরজাউল কসর , স িা- 

 ৃি িুলিান আ  দ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4567

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ম াজাস র স য়া, স িা- 

 ৃি  াসে  আ  দ, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4568

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদু রস  ,স িা-  ৃি 

িুলিান আ  দ, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4569

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল কসর , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4570

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল গসণ, স িা- ম াোঃ নুরুল 

ইিলা , িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4571

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ইসলয়াছ, স িা- ম াোঃ 

জাফর আল , িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4572

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ জাফর আল , স িা- 

ম াোঃ এজা ার স য়া, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4573

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদুল  াসে , স িা- 

ম াোঃ নুর ম ািাইন, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4574

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ িসদউজ্জা ান, স িা-  ৃি 

খসললুর র  ান, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4575

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ িুলিান আ  দ, স িা- 

ঐ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4576

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 িা ারা খািুন, স িা-  ৃি 

ম াোঃ েসফ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4577

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রসেদ আ  দ,স িা- ম াোঃ 

ছছয়দ আ  দ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4578

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদুল  াসক , স িা- 

ঐ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4579

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল  াসলক, স িা-  ৃি 

গুরা স য়া, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4580

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সদসলায়ারা মিগ , স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4581

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু শুকু্কর, স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4582

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ জা াঙ্গীর আল , স ি- 

ঐ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4583

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ নুরুল কসির, স িা-ঐ, 

িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4584

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ  াজী নুরুল ইিলা , স িা-

 ঐ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4585

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ো শুল আল , স িা- 

 ৃি ম াোঃ েসফ, িািং-  সি  

মধছুয়া  ালিং
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4586

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

গুল মচস র মিগ , স িা-  ৃি 

আিদুল আসজজ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4587

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সফসরাজা খািুন, স্বা ী-  ৃি 

আলী আ  দ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4588

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো াি উসিন, স িা- ম াোঃ 

এজা ার স য়া, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4589

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল আস ন, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4590

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াসিন আ  দ, স িা-  ৃি 

 াসক  আলী, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4591

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল  ক, স িা- ম াোঃ 

ম াছন আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1519 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4592

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদউর র  ান, স িা-  ৃি 

আিদুল আসজজ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4593

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ছছয়দুর র  ান, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4594

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর িা ার মিগ , স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4595

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ে র আলী, স িা-  ৃি আস র 

আলী, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4596

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

েসফকুর র  ান, স িা- নাসছর 

ম াোঃ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4597

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

স র আ  দ, স িা- ম াোঃ কালু 

স য়া, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4598

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রাসিয়া মিগ , স্বা ী-  ৃি 

িুলিান আ  দ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4599

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ছছয়দ আল , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4600

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ছিয়  গুলাল,  স িা- 

 ৃি আিদুল জসলল, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4601

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ কাসদর ম াসিন, স িা- 

ঐ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4602

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ দুদু স য়া, স িা-  ৃি 

 াসক  আলী, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4603

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ রসেদ  াজী, স িা-  ৃি 

ম াোঃ েসফ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4604

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ নুরুল  ক, স িা- রসেদ 

 াজী, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4605

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদুল গফুর, স িা- 

আিদু মিাি ান, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4606

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ম ৌলভী ইি াঈল, স িা-

  ৃি আিদু িাসর, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4607

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ  াজী  া  ুদুল  ক, 

স িা- ম ৌলভী ম াস্তাক 

আ  দ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4608

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম ৌলভী মেখ নুর, স িা-  ৃি 

ম াোঃ আব্বাি, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4609

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আস র ম াসিন, স িা-  ৃি 

ই া  েরীফ, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4610

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আল , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4611

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ দুদু স য়া, স িা-  ৃি 

মচস র আলী, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4612

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ নুরুল  ক, স িা  ৃি 

খসললুর র  ান, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4613

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ম াজাফ্ফর আ  দ, 

স িা- ঐ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4614

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল গসণ, স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4615

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ িাইফুল আসজ , স িা- 

 ৃি আিদুল লসিফ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4616

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ  ািান আলী, স িা- 

খসললুর র  ান, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4617

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদ আল , স িা-  ৃি ে র 

আলী, িািং-  সি  মধছুয়া  ালিং
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4618

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিু স য়া, স িা-  ৃি 

ছিয়দুর র  ান, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4619

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

  িাজ, স িা-  ৃি মদৌলি 

খান, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4620

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 াজী মিালিান, স িা-  ৃি 

আস র  া জা, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4621

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল ইিলা , স িা-  ৃি ে র 

আলী, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4622

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিু ো া, স িা-  ৃি ইয়াকুি 

আলী, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4623

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

খসললুর র  ান, স িা-  ৃি 

 সনর আ  দ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4624

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো  আল , স িা- ম াোঃ আলী 

চান ম ড যান, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4625

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ রসফক, স িা- ম াোঃ 

সিরাজুল  ক, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4626

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আনু, স িা-  কিুল 

আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4627

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ফসরদ আল , স িা-  ৃি 

 া জা আলী, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4628

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ইি াক িাঈদী, স িা- 

আিদুল  ক, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4629

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ছিয়দ আল  ড্রাইভার, 

স িা-  ৃি  া জা আলী, িািং- 

ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4630

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ রসেদ আ  দ, স িা-  ৃি 

ফজর র  ান, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

Page 407



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4631

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদুল গফুর ম ৌোঃ, স ি- 

ঐ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4632

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ম াসিন েনা, স িা- 

আিদুল  ক, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4633

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িাইফুল ইিলা , স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4634

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আসজজুর র  ান, স িা-  ৃি 

আিদুল্লা , িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4635

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 াি ি আলী, স িা-  ৃি 

জাফর র  ান, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4636

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল কসির, স িা- আি ি 

আলী, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4637

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ফসকর আ  দ, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4638

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ঠান্ডা স য়া, স িা-  ৃি ছিয়  

গুলাল, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4639

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আসজজুর র  ান, স িা  ৃি 

র  ান িশু, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4640

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

এি.এ . সগয়াি উসিন, স িা- 

 াজী সছসিক আ  দ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4641

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো শুল আল , স িা-  ৃি 

মচস র আলী, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4642

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম ৌলভী ম াোঃ  ািন, স িা- 

ম ৌোঃ কসির আ  দ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4643

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ফজল ড্রাইভার, স িা- 

ম ৌোঃ আিদু শুকু্কর, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4644

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আলী ম াোঃ, স িা- আলী 

আকির, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4645

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো শুল আল , স িা-  ৃি 

ই া  েসরফ, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4646

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 াজী ছিয়দ আল , স িা-  ৃি 

গুরা স য়া, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4647

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জা াঙ্গীর আল , স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4648

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল আল , স িা-  ৃি চাাঁ দ 

স য়া, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4649

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদউল আল  (আস ম), স িা- 

 কিুল ম াসিন, িািং-  সি  

মধছুয়া  ালিং
0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4650

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ নুরুল  ক, স িা- িসদউল 

আল  ফসকর, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4651

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদ আল , স িা-  াসি  ম াোঃ, 

িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4652

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নজু স য়া, স িা- িসদ আল  

ফসকর, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4653

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ জাফর আল , স িা- 

 ৃি ে র আলী, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4654

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ রসেদ আ  দ, স িা-  ৃি 

আলা উসিন, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4655

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো শুল আল ,স িা-  ৃি 

ে র ৃ্আলী, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4656

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জস র উসিন মচšধুরী স িা 

 াজী রস জ উসিন িািং  ূিম 

মধচুয়া ালিং

1.25 দাসরয়ারদীসঘ - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর ১/দাসদ অি ২০০৪-

০৫ সরোঃ।

4657

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিুল ম াসিন, স িা- 

মিালিান আ  দ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4658

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আসনায়ার ম াসিন, স িা-  ৃি 

ম াজাস র স য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4659

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িাদো স য়া, স িা- িসদ আল , 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4660

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রসেদ আ  দ, স িা- সিকান্দর 

 াষ্টার, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4661

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

েস দ উল্লা , স িা- রসেদ 

আ  দ, িািং- ঐ 0.22 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4662

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল ইিলা , স িা-  কিুল 

আলী, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4663

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আসনায়ারা মিগ , স্বা ী-  ৃি 

আিদু রস  , িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4664

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াস্তাক আ  দ, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4665

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ নুর আ  দ, স িা-  ৃি 

ঠান্ডা স য়া, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4666

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

মিানা ম স র, স্বা ী- ঐ, িািং- 

ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4667

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর আসয়ো, স্বা ী-  ৃি জস র 

আ  দ, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4668

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আসনায়ারা মিগ , স্বা ী- কসির 

আ  দ, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4669

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 াস দুল  ক, স িা- আস র 

ম াসিন, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4670

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আইয়ুি আলী, স িা-ঐ, িািং- ঐ

0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4671

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া া ুদুল  ক, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4672

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আস র ম াসিন, স িা- ঐ, িািং-

 ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4673

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল হুদা, স িা-  ৃি  ীর 

ম াসিন, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4674

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ নুৃুরুল আল , স িা- 

ঐ, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4675

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল আস ন, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4676

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ছছয়দ আল , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4677

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

মরস না মিগ , স্বা ী- আিদু 

রসেদ, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4678

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু শুকু্কর, স িা-  ৃি ছিয়  

মগালাল, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4679

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু গফুর, স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4680

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াস্তাক িিোঃ, স িা- ঐ, িািং-

 ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4681

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জস র  উল্লা , স িা- 

িসদউজ্জা ান, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4682

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নজরুল ইিলা  সিোঃ, স িা- 

 ৃি  াসফজুর র  ান, িািং-  ূিম 

মধছুয়া  ালিং
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4683

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

এরোদুল কসর , স িা- আিদুল 

গসণ, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4684

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদউল আল , স িা-  ৃি 

আস র ম াসিন, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4685

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর আল , স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4686

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল আল , স িা- ঐ িািং- 

ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4687

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ছছয়দ আল , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4688

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রসফক আ  দ, স িা-  ৃি 

 ুিসল  ছছয়দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4689

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াস্তাক আ  দ, স িা-  ৃি 

আিু িাঈদ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4690

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াস্তাফা কা াল, স িা-  ৃি 

 াজী আিু িাঈদ, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4691

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল  সজদ, স িা-  ৃি 

নসজর আ  দ, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4692

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জাফর আল , স িা-  ৃি 

ফসকর আ  দ, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4693

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

খুরসেদা মিগ , স িা-  াছন 

আলী, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4694

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ কাজল, স িা-  াসিি 

উল্লা , িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4695

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আ ানি উল্লা , স িা- জাফর 

আল , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4696

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িালা ি উল্লা , স িা- ঐ, িািং-

 ঐ 2.00 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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ম ৌজা
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দাগ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4697

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রসক  উল্লা , স িা-  ৃি জসগর 

আ  দ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4698

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িিাইদুল  ক, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4699

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া সছন আলী, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4700

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম ৌোঃ জস র উল্লা , স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4701

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল  াসলক, স িা-  ৃি 

িেরি আলী, িািং- ঐ
2.00 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4702

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জা াঙ্গীর আলা , স িা- আিদু 

শুকু্কর িিোঃ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4703

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদু রস  , স িা-  ৃি 

িেি আলী, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4704

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো াি উসিন, স িা-  ৃি 

 নছুর আলী, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4705

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ম াসিন, স িা-ঐ, িািং- 

ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4706

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ সদলদার, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4707

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ম াস্তাক, স িা- ঐ, িািং-

 ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4708

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ কাসি  আলী, স িা-  ৃি 

ফসকর আ  দ, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4709

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ  াসক  আলী, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4710

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ফসকর আ  দ,স িা- 

 ৃি এজা ার স য়া, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4711

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদুল  ক, স িা- 

ম াস্তাক স য়া, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4712

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ো াি উসিন, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4713

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ রাজা স য়া, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4714

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ নুরুল ইিলা , স িা-  ৃি 

ঠান্ডা স য়া, িািং-  ূিম মধছুয়া 

 ালিং
2.00 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4715

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 জা াঙ্গীর আল , স িা-  ৃি 

আিদুল  ন্নান ম ম্বার, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4716

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ িািুল, স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4717

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আল গীর, স িা- ঐ, িািং-

 ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4718

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ইয়াকুি আলী, স িা-  ৃি 

 ায়দার আলী, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4719

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদু শুকু্কর,স িা-  ৃি 

ম ানাফ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4720

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদুল্লা , স িা- আল , 

িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4721

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম ৌোঃ ম াোঃ নুর ম াসিন, স িা- 

 ৃি নাসজর ম াসিন, িািং- ঐ
2.00 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4722

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ইউনুছ ,স িা- িসের 

আ  দ, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4723

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ইসিি স য়া, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4724

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ইব্রা ী  মচৌোঃ, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4725

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ িসদ আল , স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4726

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদ আল , স িা- িাচা স য়া, 

িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4727

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর ম াোঃ, স িা- িসদউল 

আল , িািং- ঐ 2.00 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4728

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ো শুল আল , স িা- 

 ৃি িাাঁ চা স য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4729

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিু িালা , স িা-  ৃি িের 

আলী স য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4730

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিুল কালা ,স িা-  ৃি 

ইসিি স য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4731

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদুর র  ান, স িা- 

কসির আ  দ, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4732

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদু শুকু্কর, স িা-  সনর 

আ  দ, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4733

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ো  আল , স িা- ৃি 

ঠান্ডা স য়া, িািং- ঐ 2.00 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4734

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ দানু ড্রাইভার, স িা- 

 কিুল ম াসিন, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4735

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ো শুল  ক, স িা-  ৃি 

 ায়দার আলী, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4736

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ইয়াসির আলী, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4737

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ফজল কসর , স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4738

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ  ািন আলী, স িা- নসজর 

আ  দ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4739

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আলী, স িা-  ৃি 

িুলিান আ  দ, িািং- ঐ
2.00 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4740

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 সনায়ারা মিগ , স িা-  ৃি 

আিু িাস র, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4741

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 া ািুি আল ,স িা- ম াোঃ 

আলী, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4742

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল  ক, স িা- ছিয়ি আলী, 

িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4743

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিুল কালা , স িা- 

আিদুল  াসজদ, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4744

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আলী, স িা-  ৃি আস র 

 া জা, িািং- ঐ 2.00 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4745

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিু িাস র , স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4746

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ নুর ম া াম্মদ, স িা-  ৃি 

মিানা আলী, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4747

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ নুরুল আিছার, স িা- 

ঐ, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4748

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ জাফর আল , স িা-  ৃি 

ছছয়দ আল , িািং- ঐ 2.00 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4749

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ িসের আ  দ,স িা-  ৃি 

মিালিান আ  দ, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4750

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ইব্রা ী , স িা-  ৃি আিু 

িক্কর সছসিক, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4751

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদু রস  , স িা-  ৃি 

লাল স য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4752

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ কাসদর ম াসিন, স িা- 

 ৃি ছিয়দুর র  ান, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4753

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল আল , স িা-  ৃি আলী 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4754

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ নুর আল , স িা-  ৃি 

আদ  িসি, িািং- ঐ
2.00 মধচুয়া ালিং - - 1161 - 3357 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4755

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ছছয়দ আল , স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4756

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ িসদউর র  ান, স িা- 

 ৃি ই া  উসিন, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4757

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ এরোদ উল্লা , স িা- 

িসদউল আল , িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4758

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ম ঠান আলী, স িা-  ৃি 

িসদউর র  ান, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4759

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ খসললুর র  ান, স িা- 

ম ঠান আলী, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4760

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ  াসি , স িা-ঐ, িািং- ঐ

0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4761

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আলী,  স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4762

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদুল  াসক , স িা- 

আস র  া জা, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4763

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ কালা স য়া, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 2.00 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4764

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 াসফজ নুর ম াসিন, স িা- 

ম াোঃ সরজুয়ান স য়া, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4765

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদুর র  ান, স িা- 

 ৃি িলা স য়া, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4766

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িফর আলী, স িা-  ৃি কাসদর 

ম াসিন, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4767

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আলী, স িা- ম াোঃ মলদু, 

িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4768

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ফসরদ আল , স িা-  ৃি ম াোঃ 

েসফ, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4769

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 রসফক আ  দ, স িা-  নছুর 

আ  দ, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4770

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সলয়াকি আলী, স িা-  ৃি 

মিালিান আ  দ, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4771

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আয়াছ,স িা-  ৃি ম াোঃ 

আলী, িািং- ঐ 1.80 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4772

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ নসজর আ  দ, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4773

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ নুরু, স িা-  ৃি িুলিান 

আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4774

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ িসের আ  দ, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4775

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদুল কসর , স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4776

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ িসের আ  দ, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 1.40 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4777

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ রস   আলী, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4778

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আবু্দি ছালা , স িা- 

 াজী ম াসিন, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4779

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া: আিুল কালা , স িা- 

 ৃি ইউিুফ, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4780

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুর রজ্জাক, স িা-  ৃি 

আবু্দি ছসি, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4781

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আজজুর র  ান, স িা-  ৃি 

ই া  উসিন, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4782

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম ৌলসভ আবু্দল কাসে , স িা- 

ঐ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4783

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ছছয়দ আ  দ, স িা- নুর 

আল , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4784

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর আ  দ, স িা-  ৃি আিদুল 

খাসলক, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4785

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রাসেদা মিগ , স িা-  ািন 

আলী, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4786

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া:  নু স য়া, স িা-  ৃি 

কাসদর ম াসিন, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4787

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সজয়াউর র  ান, স িা- 

ম ৌলসভ নুর ম ািসন, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4788

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া: ম াসিন, স িা- আসক্কল 

আলী, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4789

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু িালা , স িা-  ৃি ম া: 

আলী, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4790

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ফসরদ আল , স িা-  ৃি 

মজিুল ম াসিন, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4791

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুর র  ান, স িা-  ৃি 

মিজুল ম াসিন, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4792

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া: ইিলা , স িা- ছিয়ি 

আলী, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4793

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া:  াসফজ আ  দ, স িা- 

 ৃি  কিুল আ  দ, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4794

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর আল , স িা- ম া: নুরুল 

আস ন, িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4795

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম া: মিসল  , স িা- আিদুর 

িালা , িািং- ঐ 0.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4796

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া: কালু স য়া, স িা-  কিুল 

আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4797

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া: নুর আ  দ, স িা- কালু 

স য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4798

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া: ফারুক স য়া, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4799

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িাসিকুন না ার  স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4800

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া: কসির আ  দ, স িা- 

 াসজর আলী, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4801

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল  াসলক, স িা-  ৃি 

সিরাজুল  ি, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4802

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 সনর আ  দ, স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ ম াসিন, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4803

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িাল ান খািুন, স িা-  ৃি 

আবু্দল শুকু্কর, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4804

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া: ম াসিন, স িা-  ৃি 

ছছয়দ আ  দ, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4805

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া: ছছয়দ নুর, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4806

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া: ে র  ুলু্লক, স িা- আলী 

স য়া, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4807

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া: িািুল স য়া, স ি- 

মিালিান স য়া, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4808

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া: আিদুর র  ান, স িা- 

 ৃি িেি আলী, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4809

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম া: দানু স য়া, স িা, ঐ, িািং-

 ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4810

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু রসেদ, স িা- ঐ, িািং- 

 ূিম মধছুয়া  ালিং 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4811

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ রসেদ আ  দ, স িা- 

 নছুর আলী- িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4812

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদু র  ান, স িা- নুর 

আ  দ, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4813

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িারী আল , স িা-  ৃি 

িুলিান আ  দ, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4814

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ জাফর আল , স িা- 

িুলিান আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4815

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর িা ার, স্বা ী- ঐ, িািং- ঐ

0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4816

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ফসরদুল আল , স িা- ঐ, িািং-

 ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4817

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো  আল , স িা- ম াোঃ 

আল , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4818

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ নুর আল , স িা- 

েসফকুর র  ান, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4819

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদুল গফুর, স িা- 

 ৃি কাসদর ম াসিন, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4820

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদুল্লা , স িা-  ৃি 

আলী ম াসিন, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4821

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ দুদু স য়া, স িা-  ৃি নজু 

স য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4822

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ মিানা স য়া, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4823

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জাসকর ম াসিন, স িা-  ৃি 

কাসদর ম াসিন, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4824

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ইউছুফ আলী, স িা- আিদু 

িালা , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4825

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আলী ম াসিন, স িা- 

 ৃি ম াোঃ আলী, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4826

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আিদুর র  ান, স িা- 

রসেদ আ  দ, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4827

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ো াি উসিন, স িা- 

অসল আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4828

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ  অসল আ  দ, স িা- 

 ৃি এরোদ আলী, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4829

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ সগয়াি উসিন, স িা- 

অসল আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4830

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ মেস র আলী, স িা- িদু 

স য়া, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4831

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু শুকু্কর,স িা- ম াছা 

আ  দ, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4832

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু রসেদ, স িা- ঐ, িািং- ঐ

1.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4833

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িদু স য়া, স িা-  ৃি আেরি 

আলী, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4834

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল  াসক , স ি- িদু স য়া, 

িািং- ঐ
1.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4835

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িাাঁ চা স য়া, স িা-  ৃি আিদু 

জসলল, িািং- ঐ
1.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4836

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো শুল আল , স িা-  ৃি 

কসির আ  দ, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4837

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো াি উসিন, স িা- ম াছ 

আ  দ, িািং- ঐ 1.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4838

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াসিন আ  দ, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4839

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল আল , স িা-  নজুর 

আল , িািং- ঐ
1.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4840

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িুজুরুক স য়া, স িা-  ৃি ম াছা 

আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4841

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম স র আলী, স িা- িদু স য়া, 

িািং- ঐ
1.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4842

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদউর র  ান, স িা- আ র 

স য়া, িািং-  ূিম মধছুয়া  ালিং,
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4843

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আসজজুর র  ান, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4844

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

েসফ আল , স িা- নুর 

আ  দ, িািং- ঐ
1.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4845

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ  ুজাস র, স িা- আিু 

ো া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4846

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আলী স য়া, স িা- আিুল 

খাইসয়র, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4847

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ গুরু, স িা- ঐ, িািং- ঐ

1.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4848

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আল , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4849

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ জাফর আল , স িা- 

 ৃি নুর আ  দ, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4850

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ িসের আ  দ, স িা- 

 ৃি গুরা স য়া, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4851

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ কালু স য়া, স িা- 

অজ্ঞাি আলী, িািং- ঐ 1.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4852

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ম ািারক ম াসিন, স িা- 

 ৃি আলী আ  দ, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4853

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

অসছ উল্লা , স িা-  ুসফজুর 

র  ান, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4854

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদউর র  ান, স িা-  ৃি 

 াসফজুর র  ান, িািং- ঐ 1.24 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4855

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ভুটু্ট স য়া, স িা-  ৃি আস র 

 া জা, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4856

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল  ক, স িা-  আেরফ 

উজ্জা ান, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4857

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আেরাফুজ্জা ান, স িা- খসলল 

আ  দ, িািং- ঐ 1.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4858

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আসম্বয়া খািুন, স্বা ী-  ৃি 

ছিয়দ আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4859

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর ম াসিন, স িা-ঐ, িািং- ঐ

0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4860

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো াি উসি, স িা-  নজুর 

আল , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4861

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 নজুর  আল , স িা- ৃি 

ি াি আলী, িািং- ঐ 1.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4862

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ো  আল , স িা- নুরুল 

আল , িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4863

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদউজ্জা ান, স িা- ি াি 

আলী, িািং- ঐ 1.50 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4864

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল আল , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4865

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সিরাজুল  ক, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 2.40 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4866

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিু িাস র, স িা-  ািু স য়া, 

িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4867

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল কসর , স িা- আিুল 

ম াসিন, িািং- ঐ 1.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4868

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ািান আলী,স িা- সিরাজুল 

 ক, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4869

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জাফর আল , স িা- নাসছর, 

িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4870

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল আল , স িা- সিরাজুল 

 ক, িািং- ঐ 1.10 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4871

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ছছয়দ আল , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4872

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

রুসিল, স িা- িাদো  স য়া, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4873

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল গফুর, স িা- িাদো  

স য়া, িািং- ঐ
1.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4874

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িাগর আলী, স িা- আিদুল 

গফুর,  ূিম মধছুয়া  ালিং
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4875

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আলী ম াসিন, স িা- আিদুল 

গফুর, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4876

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু িত্তার, স িা-  ৃি নুর 

আ  দ, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4877

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো শুল আল , স িা- ঐ, িািং-

 ঐ 1.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4878

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জাফর আল , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4879

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াজাফ্ফর আ  দ, স িা- ঐ, 

 িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4880

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াস্তাক, স িা- ঐ, িািং- ঐ

1.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4881

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল আসজজ, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4882

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল্লা , স িা- ফসরদ 

আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4883

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিুল ম াসিন, স িা-  ৃি 

আলী আ  দ, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4884

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ইিলা  খািুন, স্বা ী- আলী 

আ  দ, িািং- ঐ 1.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4885

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সিরাজুল  ক, স িা- গুরা স য়া, 

িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4886

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসের আ দ, স িা-  ৃি 

ম স র আলী, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4887

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদ আল , স িা- িসের 

আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4888

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো শুল আল , স িা- ঐ, িািং-

 ঐ 1.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4889

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জসি  উসিন, স িা- মিাফাইল 

আ  দ, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4890

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 মিাফাইল আ  দ, স িা- 

িসের আ  দ, িািং- ঐ 1.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4891

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আস র ম াসিন, স িা- 

আসজজুল  ক, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4892

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 া া ুদুল  ক, স িা- আস র 

 া জা, িািং- ঐ 1.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4893

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আস র  া জা, স িা-  ৃি 

িসদউর র  ান, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4894

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ছিয়ি উল্লা , স িা- আ ার 

 া জা, িািং- ঐ 1.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4895

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 মিানা আলী, স িা-  ৃি আিদু 

র  ান, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4896

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ছিয়দ আলী, স িা- আসজজুর 

র  ান, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4897

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুি শুকু্কর, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 1.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4898

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ছিয়দ আ  দ, স িা-  ৃি 

আিদু র  ান, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4899

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুি িালা , স িা- স িা- 

ছিয়দ আ  দ, িািং- ঐ 1.50 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4900

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

দুদু স য়া, স িা-  ৃি  আ  দ 

ম াসিন, িািং- ঐ
1.60 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4901

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ছছয়দ ম াসিন, স িা-  ৃি 

ইিলা  স য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4902

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল কসর , স িা- আলী 

আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4903

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল আলী, স িা- আিদুি 

শুকু্কর, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4904

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িয়াজ উসিন, স িা- আলী 

ম াসিন,  িািং- ঐ 1.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4905

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াসিন আ  দ, স িা- আলী 

আ  দ,  িািং -  ূিম মধছুয়া 

 ালিং
0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4906

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিু ছছয়দ, স িা- স িা-  ৃি 

ছসকর আ  দ, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4907

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জয়নাল উসিন, স িা-  ৃি 

অসছউর র া ন, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4908

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জসি  উসিন, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4909

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুর র  ান, স িা-  ৃি নুর 

আ  দ, িািং- ঐ
1.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4910

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ফাসি া মিগ , স্বা ী-  ৃি 

নসজর ম াসিন, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4911

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল আল , স িা- আিদুি 

শুকু্কর, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4912

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

এরোদ উল্লা , স িা- গুরা 

স য়া, িািং- ঐ 1.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4913

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াস্তাক আ  দ, স িা- স র 

আ  দ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4914

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আলী, স িা- আিদুি শুকু্কর, 

িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4915

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জাফর আল , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
2.12 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4916

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো  আল , স িা- ইসলয়াছ 

স য়া, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1486 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4917

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুি শুকু্কর, স িা-  ৃি 

আসজজুর র  ান, িািং- ঐ
2.40 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4918

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ইি াঈল, স িা- আস র 

 া জা, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4919

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নাসজর ম াসিন, স িা-  ৃি 

আসজজুর র  ান, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4920

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 াসফজ ছছয়দ আল , স িা- 

নাসজর ম াসিন, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4921

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ফসরদ আল , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 2.15 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4922

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল্লা , স িা- ছছয়দ 

আল , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4923

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 সিউর র  ান, স িা- ি র 

স য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4924

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল  ক, স িা- নাসজর 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4925

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আলী আকির, স িা-  ৃি 

আিুল ম াসিন, িািং- ঐ 2.16 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4926

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিুল কালা , স িা- ম াোঃ 

আলী আকির, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4927

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আলা উসিন, স িা- আলী, িািং-

 ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4928

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুি শুকু্কর, স িা-  ৃি 

আিদুি িত্তার, িািং- ঐ 1.80 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4929

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আ ান উল্লা , স িা-  ৃি ম ৌোঃ 

ম াোঃ  ক, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4930

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িাইফুল ইিলা , স িা- ঐ, 

িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4931

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আ ানুল  ক, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 1.95 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4932

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আ াম্মদ কসির, স িা- ঐ, িািং-

 ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4933

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল আল , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4934

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল  াসজদ, স িা-  ৃি 

খসললুর র  ান, িািং- ঐ 1.98 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4935

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিুল  াসে , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4936

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদ আল  সিকদার, স িা-  ৃি 

আিদু রস   সিকদার, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4937

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিুল  াসে , স িা-  ৃি নুর 

আ  দ, িািং- ঐ 1.87 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4938

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিু িাস র, স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4939

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিু িাসলি, স িা- ঐ, িািং- ঐ

1.85 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4940

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আয়াি উল্লা , স িা- আিুল 

 াসে , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4941

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ মিলাল, স িা-  কিুল 

আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4942

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ছছয়দ আল , স িা- আস র 

 া জা, িািং- ঐ
1.48 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4943

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আল , স িা-  ৃি আিু 

নাসছর, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4944

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ কাসে , স িা- আস র 

 া জা, িািং- ঐ 0.26 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4945

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ কাসে , স িা-  ৃি স র 

ম াসিন, িািং- ঐ 1.85 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4946

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সলয়াকি আলী, স িা-  ৃি 

জাফর আল , িািং- ঐ 0.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4947

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আলী আ  দ, স িা-  কিুল 

আ  দ, িািং- ঐ 0.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4948

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর আ  দ, স িা- ফসয়জুর 

র  ান, িািং- ঐ
1.67 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4949

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল  াসক , স িা-  ৃি 

আস র  া জা, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4950

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুল  ুনাফ, স িা-  ৃি 

মিালিান আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4951

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ছসল উল্লা  স িা-  ৃি  াসিি 

আ  দ, িািং- ঐ
1.64 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4952

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সফসরাজ স য়া, স িা- 

 ুসজিুল্লা , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4953

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াস ন ছছয়দ, স িা-  ৃি 

মিালিান আ  দ, িািং- ঐ 0.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4954

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আস র  া জা, স িা- কালা 

স য়া, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4955

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আসনায়ার ম াসছন, স িা- আিু 

ছছয়দ, িািং- ঐ
1.58 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4956

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আস র ম াসিন, স িা- ঐ, িািং-

 ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4957

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো াি উসিন, স িা- সছিক 

আ  দ, িািং- ঐ
1.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4958

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম ৌোঃ ম াোঃ আিদুল গফুর, স িা-

  ৃি ম ৌোঃ ম াজাস র, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4959

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আলী, স িা-  ৃি 

আিদুল জসলল, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4960

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ফজল আ  দ, স িা- আিদুি 

িত্তার, িািং- ঐ
1.50 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4961

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

এরোদুর র  ান, স িা- 

আিদুল গসণ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4962

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ম াসিন, স িা-

আ াম্মদুল্লা , িািং- ঐ
1.48 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4963

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো াি উসিন, স িা- জাফর 

আল , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4964

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 মিৌকি আলী, স িা-  ৃি 

খসললুর র  ান, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4965

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদুর রসেদ, স িা- 

মিালিান আ  দ, িািং- ঐ 0.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4966

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

গুলিা ার, স্বা ী-  খসলছুর 

র  ান, িািং- ঐ 2.00 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4967

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জাফর আল , স িা- কালু 

স য়া, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4968

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম ৌোঃ  ুস্তাসফজুর র  ান, স িা-

  ৃি  সজি উল্লা , িািং- ঐ 2.00 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4969

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম ৌোঃ ম াস ন ছছয়দ, স িা- 

 ৃি ম ৌোঃ ছছয়দ, িািং-  ূিম 

মধছুয়া  ালিং
0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4970

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ম ঠান আলী, স িা-  ৃি 

আিদুল  ক, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1564 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4971

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিুল কালা , স িা- দুদু স য়া, 

িািং- ঐ 1.80 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4972

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিু ছছয়দ, স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4973

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদউর র  ান, স িা- এয়াকুি 

আলী, িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4974

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ই া  ম াসিন, স িা- 

ম াস্তাসফজুর র  ান, িািং- ঐ 1.75 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4975

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ িসল , স িা- ঐ, িািং- ঐ

0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4976

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসদউর র  ান, স িা- আিদুল 

কসর , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4977

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

মিালিান আ  দ, স িা-  ৃি 

আলী আ  দ, িািং- ঐ
1.95 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4978

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর জা ান, স্বা ী - আলী 

আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4979

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াস্তফা খািুন,স্বা ী - নজু 

স য়া, িািং- ঐ 0.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4980

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ছছয়দ উল্লা , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 1.50 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4981

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদুর  র  ান, স িা- আলী 

আ  দ, িািং- ঐ 0.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4982

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ম াসিন, স িা- নুর 

আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4983

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াসিন আ  দ, স িা- ম াোঃ 

আলী আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4984

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 া  ুদা খািুন, স্বা ী - আিুল 

িের, িািং- ঐ
1.58 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4985

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জসরনা খািুন, স্বা ী- ঐ, িািং- 

ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4986

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আিদু স িী- স িা-  ৃি আস র 

 া জা, িািং- ঐ
1.40 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4987

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আস র  া জা স সি, স িা- 

জহুর আলী, িািং- ঐ 0.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4988

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নাসছ া আক্তার, স্বা ী - ম াোঃ 

ম াসিন, িািং- ঐ
1.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4989

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আলী আকির, স িা- আলী 

আ  দ, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4990

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আ  দ ম াসিন, স িা- ঐ, 

িািং- ঐ
1.45 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4991

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আয়ুি আলী, স িা- ঠান্ডা স য়া, 

িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4992

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ইসলয়াছ সিকদার, স িা- 

িসদউর র  ান সিকদার, িািং- ঐ
1.05 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4993

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল ইিলা , স িা- িসদ 

উসিন, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

4994

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ আিদুল্লা , স িা- নুরুল 

ইিলা , িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4995

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ কা াল উসিন, স িা - 

 ৃি নুর আ  দ, িািং- ঐ 1.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4996

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ আনু স য়া, স িা- কাসদর 

ম াসিন, িািং- ঐ 0.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4997

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িাসল  আ  দ,স িা- িাচা 

স য়া, িািং- ঐ 0.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4998

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জাফর স য়া, স িা-  াজী স য়া 

ম াসিন, িািং- ঐ 1.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

4999

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সিরাজুল  ক, স িা- জাফর 

স য়া, িািং- ঐ 0.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 1238 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5000

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুরুল আল , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5001

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো  আল , স িা- ঐ, িািং- 

 ূিম মধছুয়া ালিং 0.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5002

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

স র আ  দ , স িা-  ৃি 

কাসদর ম াসিন , িািং ঐ
1.50 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5003

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ফসরদুল আল , স িা-  ৃি 

কাসদর ম াসিন, িািং ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5004

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আস র ম াসিন, স িা-ঐ, িািং- 

ঐ 0.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5005

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সদলিা ার, স্বা ী - কাসদর 

ম াসিন, িািং- ঐ 1.48 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5006

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ মখারসেদ আল , স িা- 

ঐ, িািং-ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5007

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ িাস র, স িা- সিউর 

র  ান , িািং-ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5008

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

মিগ  মিানা ম স র, স্বা ী- ঐ, 

িািং-ঐ 1.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5009

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

মদলুয়ার ম াসিন, স িা- জাফর 

আল , িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5010

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ো শুল আল , স িা- আিুল 

কাসয়র , িািং- ঐ 0.30 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5011

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

নুর ম াসিন, স িা- ে র  ুলু্লক 

, িািং-ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5012

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জা াল ম াসিন, স িা- ঐ, 

িািং-ঐ 1.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5013

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ম াসিন, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5014

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জিুরা খািুন, স্বা ী- ইিলা  

স য়া, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5015

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ কালু, স িা- 

 সনরুজ্জা ান, িািং- ঐ 1.24 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5016

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ নুরুল আসজ , স িা- 

 ৃি কালু স য়া, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5017

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

 ম াোঃ ম াসিন, স িা- ঐ, িািং- 

ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5018

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ মিৌকি ম াসিন, স িা- 

ঐ, িািং- ঐ
1.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5019

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

কালু স সি, স িা- আস ন 

ম াসিন , িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5020

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ছসল  উল্লা , স িা- নসজর 

আ  দ, িািং- ঐ
0.36 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5021

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

সিরাজুল  ক , স িা- ঐ, িািং- 

ঐ 1.29 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5022

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িিাইদুল  ক , স িা- আয়ুি 

আলী, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5023

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িফর আলী, স িা-  ৃি ছছয়দ 

আ  দ, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5024

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আল , স িা- ছুরুি আল , 

িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5025

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িিাইদুল  ক, স িা- নছরি 

আলী, িািং- ঐ 0.21 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5026

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ  াসক  , স িা-  ৃি আবু্দ 

িা াদ , িািং-ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5027

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আলিাজ স য়া, স িা- সছসিক 

আ  দ , িািং- ঐ
1.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5028

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আবু্দর রস  , স িা- িাদো  

স য়া, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5029

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

িসের আ  দ , স িা-  ৃি 

ছছয়দ আ  দ , িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5030

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

আস র ম াসিন, স িা- নিী 

ম াসিন , িািং- ঐ
1.25 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5031

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ ইি াইল , স িা-  নছুর 

আলী, িািং- ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5032

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

জাসকর ম াসিন, স িা- ম াোঃ 

ইি াঈল, িািং-ঐ
0.35 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5033

কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীসঘ

ম াোঃ  ুসফজ, স িা- নুর 

আ  দ, িািং- মধছুয়া ালিং
1.20 মধচুয়া ালিং - - 825 - 2151 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5034

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ম াক্তার স য়া, স িা- 

ই া  উিীন, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5035

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ম স র আলী, স িা- 

ছিয়দুর র  ান, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5036

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ো িুল আল , স িা- 

মিানা আলী, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.52  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5037

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃফসরদ আল ,স িা- আোঃ 

জব্বর, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5038

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ো িুল আল , স িা- 

মচস র আলী, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.25  াগসররসিল - - 602 - 803 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-১/ াসি অি ২০১৮-

০৯ সরোঃ

5039

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ছিয়দ আল , স িা- 

মিালিান স য়া, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.95  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5040

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃো িু িাস র, স িা-ডাোঃ 

িসদউর র  ান সিকদার, িািং- 

িািং- উত্তর িড় সিল।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5041

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃনুরুল আল ,স িা- আোঃ 

 সজদ, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5042

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ কালা স য়া, স িা- ঠান্ডা 

স য়া, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.97  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5043

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃসছনুয়ারা, স্বা ী-নুরুল 

আল , িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5044

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আিু িাস র, স িা- আলী 

স য়া, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5045

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ফসি া মিগ , স্বা ী-আোঃ 

র  ান, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.94  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5046

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃআলী স য়া, স িা- 

ম ািারক আলী, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5047

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ম া সছনা মিগ , স্বা ী - 

আক্তার স য়অ, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5048

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ সছসিক আ া দ,স িা- 

ম াোঃ ম াসিন, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.93  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5049

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ম াোঃ ইসিি, স িা-  ৃ- 

েরীফ, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5050

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ োস না আক্তার,স্বা ী- 

নুরুল িাল , িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.95  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5051

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ো িু আল , স িা- আোঃ 

জব্বর, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5052

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ মগালজার মিগ , স্বা ী-

কাসদর ম াসিন, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.98  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5053

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আ া দ ম াসছন, স িা- 

কাসদর ম াসিন, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5054

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আস র ম াসিন ভ‚মট্টা, 

স িা- আস র  া জা, িািং- 

উত্তর িড় সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5055

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ম ািসনআরা 

মিগ ,ি¦ৃা ী-আ া দ 

ছিয়দ,িািং-উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.92  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5056

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃআলী উলযা ,স িা- 

ো িুল আল , িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5057

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ জাফর আল ,স িা-

ম স সর আলী, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.25  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-২/ াসি অি ২০০৯-

১০ সরোঃ।

5058

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃনুরুল ইিলা ,স িা-রসেদ 

আ া দ, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5059

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃনুরুল আল ,স িা-কাসদর 

ম াছন, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.58  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5060

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ছিয়দ আল ,স িা- 

ো িুল আল , িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5061

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ইিলা  স য়া,স িা- 

নসজর আ া দ, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.25  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5062

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ জা াসঙ্গর আল ,স িা- 

আস র ম াছন, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5063

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃআস র ম াছন,স িা- 

ম ািারক আলী, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5064

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃসছসল া মিগ ,স্বা ী- ম াোঃ 

ম াছন, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.95  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5065

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ রসেদ আ া দ,স িা- 

িুলিান আ া দ, িািং- উত্তর 

িড় সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5066

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ম াছন আ া দ, স িা- 

রসেদ আ া দ, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5067

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ হু াইরা আক্তার, স্বা ী- 

আোঃ িালা , িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5068

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ  নিাজ স য়া, স িা- আোঃ 

র  ান, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

1.35  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5069

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ  ছদা খািুন, স্বা ী-

মলক ান, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5070

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ মরাসজনা আক্তার, স্বা ী- 

ছিয়দ ম াসিন, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5071

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ো  আল ,স িা- আবু্দর 

র  ান, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

1.36  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5072

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃেসফ, স িা- আোঃ িালা , 

িািং- উত্তর িড় সিল ছায়াসখালা।
0.36  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5073

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আবু্দল আসল ,স িা- 

আোঃ শুকু্কর, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5074

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃখুসেদা মিগ , স্বা ী- আোঃ 

কসর , িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

1.25  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5075

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ  আলী ম াসছন, স িা- 

 সিউর র  ান, িািং- উত্তর 

িড় সিল ছায়াসখালা।

0.85  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5076

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ জালাল আ স দ, স িা- 

আিরজ্জা ান, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.35  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-৭/ াসি অি ২০১৭-

১৮ সরোঃ।

5077

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ম াোঃ েসফ ,স িা- আলী 

ম াছন, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5078

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ েরীফ, স িা-  াসিিু 

উলযা , িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

1.20  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5079

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ সিরাজ খািুন, স্বা ী- 

খরসেদ আল , িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5080

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ িরুি আল, স িা- 

মছস র আলী, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5081

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ রসেদা মিগ ,স্বা ী- িুরুি 

আল , িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

1.35  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5082

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ নুরুল  ক, স িা- ম াোঃ 

কালু, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5083

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ম াক্তর স য়া, স িা- 

ম াজাস র স য়া, িািং- উত্তর 

িড় সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5084

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ নুরুল ইিলা , স িা- 

আোঃ শুকু্কর, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.35  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5085

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ছিয়দ ম াছন, স িা- 

মগালা  ম াসছন, িািং- উত্তর 

িড় সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5086

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আবু্দল গফুর,স িা- 

ম াজাস র স য়া, িািং- উত্তর 

িড় সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5087

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ নসজর ম াছন, স িা- 

মগালা  ম াছন, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.35  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5088

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ   াসিি উলযা , স িা- 

ছিয়দুর র  ান, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5089

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জস র উসিন স িা মছস র 

আলী িািং উত্তর িড়সিল
1.65  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-৮/ াসি অি ২০১৭-

১৮ সরোঃ।

5090

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
স জানুর  স িা নুরুল  ক িািং 

উত্তর িড়সিল
1.55  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-৯/ াসি অি ২০১৭-

১৮ সরোঃ।

5091

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ফসরদ আল , স িা- 

নসজর ম াসিন, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5092

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আস না আক্তার, স্বা ী- 

েসফ আল , িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5093

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃইয়াসিন আক্তার, স্বা ী- 

জসি  উিীন, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5094

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আলী চান,স িা- কসির 

আ া দ, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

1.65  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5095

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃসিয়দ আল , স িা- 

নাসছর ম াছন, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5096

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আস ন উলযা , স িা- 

ছিয়দ আল , িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5097

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ছসল  উলযা , স িা 

ছিয়দ আল , িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.35  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5098

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আলী ম াছন স িা- কসির 

আ া দ, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5099

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ মভলুয়া খািুন, স্বা ী- 

কসির আ া দ, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.65  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5100

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ছিয়দ আ াম্দ,স িা- 

ম াছনজ া, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5101

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ম াোঃ ম াছন, স িা- আবু্দ 

শুকু্কর, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5102

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ িসদউর র  ান, স িা- 

আবু্দ শুকু্কর, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.38  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5103

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ মিগ জান, স্বা ী- আোঃ 

শুকু্কর, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5104

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আবু্দ রসেদ, স িা- ফসকর 

ম া া দ, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5105

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ জাফর আল , স িা- 

আোঃ রসেদ, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

1.78  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5106

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ফসরদ আল , স িা- 

আবু্দ রসেদ, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5107

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ েসফউল আল ,স িা- 

আবু্দ রসেদ, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5108

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ  াসি উলযা  , স িা- 

আবু্দ রসেদ, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.58  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5109

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ম াোঃ আিদুলযা , স িা- 

আবু্দ রসেদ, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5110

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ  ীর আ া দ, স িা- 

আবু্দর আলী, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5111

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ  সিউর র  ান, স িা- 

আোঃ রসেদ, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5112

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আবু্দর গফুর,স িা- আোঃ 

 াসক , িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

1.42  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5113

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আোঃ  াসক , স িা- 

আেরাফ আলী, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5114

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আোঃ রসেদ, স িা- সছসিক 

আ া দ, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

1.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5115

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ইউিুফ, স িা- আোঃ 

রসেদ, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5116

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আোঃ রস  ,স িা- আোঃ 

রসেদ, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

1.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5117

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আোঃ িালা , স িা- আোঃ 

রসেদ, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5118

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আোঃ িিুর, স িা- আোঃ 

 াসক , িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5119

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ছিয়দনূর, স িা- আোঃ 

 াসক , িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5120

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ জন্নাি আরা মিগ , স্বা ী- 

আসনায়ারা ম াসিন, িািং- উত্তর 

িড় সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5121

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ খসিজা মিগ , স্বা ী- 

জাসগর ম াসিন, িািং- উত্তর 

িড় সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5122

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আোঃ  াসক , স িা- 

ফসকর ম া াম্মদ, িািং- উত্তর 

িড় সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5123

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ম াোঃ ম াছন, স িা- 

মিাসল ান, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5124

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ  ঞু্জর আল . স িা- ম াোঃ 

ম াছন, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

2.15  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5125

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ জাফর আল . সৃ  িা- 

মচস র আলী, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5126

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ নূর ম াসিন, স িা- 

 সিউর র  ান, িািং- উত্তর 

িড় সিল ছায়াসখালা।

1.98  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5127

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ জালাল আ া দ, স িা- 

আির আলী, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5128

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ  সিউর র  ান, স িা- 

িয়াজ উিীন, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5129

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ  মচস র আলী, স িা- 

আেরাফ আলী, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.95  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5130

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আল াি খািুন, স্বা ী- 

নসজর আ া দ, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5131

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ইউনুছ স িা- নসজর 

আ া দ, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5132

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আলী ম াছন, স িা- 

ো িুল আল , িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5133

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ নূর ািা মিগ , স্বা ী 

এজা ার স য়া, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.54  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5134

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ রস   আলী,স িা- ম াোঃ 

কালা স য়া, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5135

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আসরফা মি ন, স্বা ী- 

আোঃ  াসক , িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5136

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ  িি ান গসন, স িা- 

নুরুেফা, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

1.24  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5137

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ নুরুেফা, স িা- আ র 

আলী, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5138

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ো াজান, স িা- 

নুরুেফা, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5139

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ লাল স য়া,স িা- 

নুরুজ্জা ান, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5140

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ সিরাজুল  ক , স িা- 

রসেদ আ া দ, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.85  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5141

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ো াজান, স িা- রসেদ 

আ া দ, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5142

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ  োনু আরা, স্বা ী- ম াোঃ 

আলী, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5143

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ  মিসল , স িা- নুরুর 

ইিলা , িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5144

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ মগারজার মিগ , স্বা ী- 

ো া আল , িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.85  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5145

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ কা াল উসিন, স িা নুর 

আল , িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

1.55  াগসররসিল - - 1821 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-১/রাকুসি অি ২০১৭-

১৮ সরোঃ

5146

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আোঃ শুকু্কর ,স িা আরী 

িকিু, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5147

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ  নুরুল ইিলা , স িা- 

ম াোঃ আলী, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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ম ৌজা
সি.এি  

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5148

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ জা ানারা মিগ , স্বা ী- 

 ঞু্জর আল , িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5149

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ নুরুল আসজ , স িা- দানু 

স য়া, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

1.56  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5150

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ োস না আক্তার, স িা- 

আোঃ শুকু্কর, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5151

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ সদরারা মিগ  , স িা- 

আোঃ লসিফ, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5152

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ িালা , স িা- সিউর 

র  ান, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5153

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ িাসদক নূর, স িা- ছসল  

স য়া, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

1.48  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5154

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ছিয়দ নূর, স িা- মিসল  

স য়া,িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5155

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ রাসেদা মিগ , স্বা ী- 

 তু্তল ম াসিন, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5156

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ নসজর ম াছন, স িা- 

আ ীর আলী, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.80  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5157

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ মিলাল আ া দ, স িা- 

ঠান্ডা স য়া, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5158

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ জালাল উসিন, স িা 

ঠান্ডা স য়া, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5159

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ রসেদ আ া দ, স িা- 

ফসকর আ ািং, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

1.32  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5160

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ িসের আ া দ, স িা- 

ফসকর আ ািং, িািং- উত্তর িড় 

সিল ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5161

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আনু স য়া, স িা- জির 

 ুলু্লক, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5162

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ সিকান্দর আলী, স িা- 

আনু স য়া, িািং- উত্তর িড় সিল 

ছায়াসখালা।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5163

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  সরে িড়–য়া, স িা- 

লসি িড়–য়া, িািং- উত্তর িড়
2.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5164

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ প্রদী  িড়–য়া, স িা- 

জজধন িড়–য়া,
1.27  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5165

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  াছান আলী স িা- 

মগালা  িাড়ী, িািং- উত্তর িড়
0.27  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5166

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আসনায়ার , স্বা ী- 

ইসলয়াছ, িািং- উত্তর িড়
2.20  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5167

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আোঃ শুকু্কর স িা- আস র 

ম াসিন, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5168

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ সন ল িড়–য়া, স িা 

িস ে চরণ িড়–য়া, িািং- 

উত্তর িড়

2.40  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5169

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ মিানাধন িড়–য়া, স িা- 

জীিন্ন কু ার িড়–য়া, িািং- 

উত্তর িড়

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5170

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িি িড়–য়া, স িা- 

যুসগি িড়–য়া, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5171

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ    ু িড়ৃয়া, স িা- 

যুসগি িড়–য়া িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5172

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িুরুি আল , স িা িসের 

আ া দ, িািং- উত্তর িড়
1.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5173

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছারু মিগ , স্বা ী- গুরা 

স য়া, িািং- উত্তর িড়
0.27  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5174

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ম াক্তার আ া দ, স িা- 

িসের আ া দ, িািং- উত্তর িড় 

সিল

1.45  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-৪/ াসি অি ২০০৬-

০৭ সরোঃ

5175

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ  ঞু্জর না ার, স্বা ী- 

িুলিান আ া দ, িািং- উত্তর 

িড়

0.27  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5176

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আিুল কালা , স িা- 

উলাস য়া, িািং- উত্তর িড়
2.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5177

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ম স রাজ খািুন, স্বা ী- 

কসির আ া দ, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5178

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ো িু আল , স িা- িাছা 

স য়া, িািং- উত্তর িড় িািং- 

উত্তর িড়

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5179

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আিু িাস র, স িা- 

কসল  উলযা . িািং- উত্তর িড়
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5180

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আিুল কাসে  স িা- 

কসল  উলযা , িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5181

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ো ানু মিগ , স্বা ী- আোঃ 

আল , িািং- উত্তর িড়
0.27  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5182

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ম স র আলী, স িা- 

িসদয়র র  ান, িািং- উত্তর িড়
1.27  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5183

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ জসি  উসিন, স িা- 

ম স র আলী, িািং- উত্তর িড়
0.27  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5184

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছিয়দ আল  , স িা- 

আজগর আলী, িািং- উত্তর িড়
0.27  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5185

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ মছনুয়ারা মিগ , স্বা ী- 

 ীর আ াস দ, িািং- উত্তর িড়
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5186

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ রাসেদা মিগ , স্বা ী-  ীর 

আ া দ, িািং- উত্তর িড়
0.27  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5187

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আলী আ া দ,  স িা- 

ইউছু  আলী, িািং- উত্তর িড়
1.23  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5188

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  ীর আ া দ, স িা- 

আলী আ া দ, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5189

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ো াজান স য়া, স িা- 

 ীর আ া দ, িািং- উত্তর িড়
1.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5190

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুর ইিলা , স িা-  ীর 

আ া দ, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5191

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ম াক্তার স য়া, স িা- 

মিালিান আ া দ, িািং- উত্তর 

িড়

2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5192

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ মরাকিানা আক্তার, স্বা ী- 

ম াোঃ  কাসে , িািং- উত্তর িড়
0.23  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5193

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আিু িাস র, স িা-  ীর 

আ া দ, িািং- উত্তর িড়
1.05  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5194

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আসনায়ারা মিগ , স্বা ী- 

জাসগর ম াসছন, িািং- উত্তর িড়
0.23  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5195

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ রাসজয়া মিগ , স্বা ী- 

আিুল কাসে , িািং- উত্তর িড়
0.23  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5196

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ কুনছু া মিগ , স্বা ী- 

ম াোঃ  সফজ, িািং- উত্তর িড়
1.64  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5197

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ েসফক স য়া, স িা- 

জাসগর ম াসছন। িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5198

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ দুদু স য়া,ি  স িা- কালা 

স য়া, িািং- উত্তর িড়
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5199

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িসের আ া দ, স িা- 

মিলাসয়ি আলী, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5200

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ েিকি আরা মিগ , 

স্বা ী- ছিয়দ আল , িািং- 

উত্তর িড়

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5201

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছসকনা খািুন, স্বা ী- ো া 

আল , িািং- উত্তর িড়
0.23  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5202

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ োস ন আক্তার, স্বা ী- 

 ীর কাসে , িািং- উত্তর িড়
0.23  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5203

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ জাসগর ম াছন, স িা- 

লাল স য়া, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5204

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আলী ম াছাইন, স িা- 

লাল স য়া িািং- উত্তর িড়
1.63  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5205

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুরুল আল , স িা- 

আলী আ া দ, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5206

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুরুল আল , স িা- 

িসদউর র  ান, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5207

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  কিুল ম াসিন, স িা- 

নুরুল আল , িািং- উত্তর িড়
0.23  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5208

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ম াোঃ ফারুক, স িা- 

নুরুল আল , িািং- উত্তর িড়
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5209

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আোঃ  িালা  স িা ফজল 

আ া দ, িািং- উত্তর িড়
0.23  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5210

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  ো িুল আল , স িা 

আলী ম াসছন, িািং- উত্তর িড়
0.23  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5211

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আলী ম াসছন, স িা- 

ঠান্ডা স য়া, িািং- উত্তর িড়
1.85  াগসররসিল - - 3271 - 1186 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-১/ াসি অি ২০১১-

১২ সরোঃ

5212

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ মিগ  জান, স্বা ী-  আোঃ 

কসর , িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5213

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আবু্দলযা  , স িা- আোঃ 

কসর , িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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দাগ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5214

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িাস রা মিগ , স্বা ী- 

সলয়াকি আলী, িািং- উত্তর িড়
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5215

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ম স র আলী, স িা- 

এজা ার স য়া, িািং- উত্তর িড়
0.23  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5216

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছারা খািুন, স্বা ী- আবু্দর 

আলী, িািং- উত্তর িড়
1.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5217

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুরুল  ক স িা- এজা ার 

স য়া, িািং- উত্তর িড়
0.23  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5218

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুরু জা ান , স্বা ী- ম াোঃ 

েসফ, িািং- উত্তর িড়
1.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5219

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ কসির আ া দ, স িা- 

কাসদর ম াসছন।
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5220

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আস ন উসিন, স িা- 

এজা ার স য়া,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5221

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ো  আল , স িা- 

জাফর আল , িািং- উত্তর িড়
1.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5222

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ মচস র খািুন, স্বা ী- 

কালা স য়া, িািং- উত্তর িড়
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5223

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ সফসরাজ স য়া, স িা- 

কালা স য়া,
0.23  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5224

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ম াক্তার স য়া, স িা- 

কালা স য়া, িািং- উত্তর িড়
0.23  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5225

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িাগর আল , স িা- 

আলী ম াসছন, িািং- উত্তর িড়
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5226

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ম াস্তফা স য়া, স িা- 

ইিলা  স য়া, িািং- উত্তর িড়
1.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5227

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ফজল কসর , স িা- 

আেরাফ আলী, িািং- উত্তর িড়
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5228

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছিয়দ আল , স িা- 

ফজল কসর , িািং- উত্তর িড়
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5229

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  ঞু্জর অল , স িা- 

ফজল কসর , িািং- উত্তর িড়
0.95  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5230

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  াসিয়া খািুন, স্বা ী- 

িক্তার স য়া, িািং- উত্তর িড়
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5231

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছিয়দ আল , িক্তার 

স য়া, িািং- উত্তর িড়
0.23  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5232

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ রসেদা মিগ , স্বা ী- 

নুরুল ইিলা , িািং- উত্তর িড়
0.98  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5233

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  নছুর স য়া, স িা- 

ছিয়দ আ া দ, িািং- উত্তর িড়
0.24  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5234

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িসদউল আল , স িা- 

 ায়দার আলী, িািং- উত্তর িড়
0.24  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5235

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুসর  আল , স িা- 

ো িুল আল , িািং- উত্তর িড়
0.85  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5236

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ জাফর আল , স িা-

নসজর আ া দ, িািং- উত্তর িড়
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5237

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আিছার উিীন, স িা- 

জাফর আল , িািং- উত্তর িড়
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5238

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ জালাল উিীন, স িা- 

জাফর আল ,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5239

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ মলিাি খািুন, স্বা ী- 

এয়াকুি আলী, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5240

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ রসেদ স য়া, স িা- কসির 

আ া দ, িািং- উত্তর িড়
0.94  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5241

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ফসকর ম া া দ, স িা- 

িসদউর র  ান, িািং- উত্তর িড়
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5242

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িাদো স য়া, স িা- আলী 

ম াসিন, িািং- উত্তর িড়
0.24  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5243

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  আব্বাি স য়া, স িা- 

িাদো স য়া, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5244

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ফজলুল কসর , স িা- 

আজগর আলী িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5245

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আিুল ম াছন, স িা 

মিালিান আ া দ, িািং- উত্তর 

িড়

0.98  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5246

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ফসরদ আল ,স িা- 

িসদউর র  ান, িািং- উত্তর িড়
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5247

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ো া আল , স িা- 

িসদউর র  ান, িািং- উত্তর িড়
0.78  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5248

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ  াজী আস র  া জা 

সিকদার, স িা আজগর আলী, 

িািং- উত্তর িড়

2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5249

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িাইফুল ইিলা , স িা- 

আস র ম াসিন, িািং- উত্তর িড়
1.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5250

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছিয়দুল ইিলা , স িা- 

আস র  া জা , িািং- উত্তর িড়
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5251

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িাসজদুল ইিলা , স িা- 

আস র  া জা, িািং- উত্তর িড়
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5252

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ মগালিাজ মিগ , স্বা ী- 

ম াোঃ ম াসছন, িািং- উত্তর িড়
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5253

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িাচা স য়া, স িা- ম াোঃ 

ম াসছন, িািং- উত্তর িড়
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5254

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছাসল া খািুন, স্বা ী-  

আলী আ া দ, িািং- উত্তর িড়
1.15  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5255

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িুসধশ্বন িড়–য়া, স িা- 

সন মল িড়–য়া, িািং- উত্তর িড়
1.90  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5256

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ গুরা স য়া, স িা- আোঃ 

শুকু্কর, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5257

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ শুধািংিু িড়ুয়া, স িা িসিা 

িড়–য়া িািং- উত্তর িড়
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5258

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িািুল িড়–য়া, স িা- 

িসিা িড়–য়া, িািং- উত্তর িড়
1.85  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5259

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িািনা িড়–য়া, স্বা ী- 

অ ূলয িড়–য়া, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5260

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ অসনল িড়–য়া, স িা- 

দত্ত িড়–য়া িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5261

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িু ন িড়–য়া, স িা- দত্ত 

িড়–য়া, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5262

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  ািমিী িড়–য়া, স্বা ী- 

দত্ত িড়–য়া, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5263

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ অ ুলূ িড়–য়া, স িা ভুলু 

িড়–য়া িািং- উত্তর িড়
1.75  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5264

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ইউছু  আলী, স িা- 

ম াোঃ আলী, িািং- উত্তর িড়
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5265

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ অসভ চরণ িড়–য়া, স িা-

 যিীি িড়–য়া, িািং- উত্তর িড়
0.20  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5266

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ   ুিসল  উিীন স িা- 

আোঃ  াসলক, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5267

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নীর িালঅ িড়–য়া, স্বা ী-

 যিীি িড়–য়া, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5268

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আসোক কু ার িড়–য়া, 

স িা- ম  ন্দ্র, িািং- উত্তর িড়
1.88  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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খসিয়ান
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5269

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ   ূনমধন িড়–য়া, স িা- 

িািী ম া ন িড়–য়া, িািং- 

উত্তর িড়

0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5270

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আস ল, স িা-  ূণমধন 

িড়–য়া, িািং- উত্তর িড়
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5271

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িুসখন িড়–য়া, স িা- 

 ূণমধন িড়–য়া, িািং- উত্তর িড়
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5272

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ মখাকন িড়–য়া, স িা- 

িস ে িড়–য়া, িািং- উত্তর িড়
1.90  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5273

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ কা াল উসিন, স িা-  নু 

স য়া, িািং- উত্তর িড়
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5274

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ লাল স য়া, স িা-  নু 

স য়া,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5275

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছাসল  আ া দ, স িা- 

আলী আকির,
1.95  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5276

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আবু্দল আল , স িা- 

আলী ম াসিন, িািং- উত্তর িড়
0.20  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5277

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুরুল আস ন, স িা- 

আলী ম াসিন, িািং- উত্তর িড়
0.20  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5278

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুরুল আল , স িা- 

এজার ম াসিন, িািং- উত্তর িড়
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5279

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ম াোঃ  মিালিান , স িা- 

আিু িাসলি, িািং- উত্তর িড়
1.96  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5280

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ জা াল উসিন, স িা- 

নাসজর ম াসিন, িািং- উত্তর িড়
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5281

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ সগয়াি উিীন স িা- 

নাসজর ম াসিন, িািং- উত্তর িড়
1.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5282

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ রুসি মিগ , স্বা ী-  সফজ 

আল , িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5283

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ েসফকুর র  ান,স িা- 

আলী ম ািাইন, িািং- উত্তর িড়
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5284

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আোঃ গফুর স িা- আলী 

স য়া, িািং- মলঙু্গর সিল,
0.98  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5285

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ মগালজার মিগ , স্বা ী- 

আলী আ া দ,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5286

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ম স র আলী, স িা- 

িসদউর র  ান,
1.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5287

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আিুল ম াসছন, স িা- 

আেরাফ আলী
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5288

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আবু্দল আল , স িা- 

আিুল ম াসিন,
1.85  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5289

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আোঃ  াসক  স িা- আিুল 

ম াসিন,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5290

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুরুল আসজ , স িা- 

আিুল ম াসিন,
2.10  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5291

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ এরোদ উলযা , স িা- 

আিুল ম াসিন,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5292

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  মগালিাজ মিগ , স্বা ী- 

আলী ম াছন,
0.97  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5293

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ম াক্তার স য়া, স িা- 

খসললুর র  ান,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5294

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আলী আ া দ, স িা- 

খসললুর র  ান,
2.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5295

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ জাস দুল ইিলা , স িা-

আোঃ র  ান,
0.20  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5296

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছাসব্বর আ া দ, স িা- 

আস  দ,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5297

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুরুল ইিলা , স িা- 

মিালিান আ া দ,
1.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5298

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  জিী  উিীন, স িা- 

 কিুল আ া দ,
2.15  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5299

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  া া ুদুল  ক, স িা-

িসের আ া দ,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5300

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ খুরসেদা মিগ , ি¦ৃা ী- 

মিালিান আ া দ,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5301

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ স জম াফর, স িা- আস র 

 া জা,
2.15  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5302

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ো া আল , স িা- আলী 

স য়া,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5303

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5304

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুর আ া দ,স িা- আস র 

 া জা,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5305

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছিয়দ আ া দ, স িা- 

আসজয়র র  ান,
2.50  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5306

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ মলাক ান , স িা- ছিয়দ 

আ া দ,
0.20  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5307

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আক্তার ম াসিন, স িা- 

ই া  েরীফ,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5308

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আিুল কাসি , স িা- 

ফজল র  ান,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5309

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আলী ম াসিন, স িা- 

িুলিান,
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5310

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আোঃ র  ান, স িা- নুর 

আলী,
2.70  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5311

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ সফসরাজ স য়া, স িা- 

 কিুল আ া দ,
0.20  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5312

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  সনর আ া দ, স িা- 

আোঃ র  ান,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5313

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ সদল িা ার , স্বা ী-  সনর 

আ া দ, িিমিািং উত্তর িড় সিল
0.85  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5314

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  াসিনা মিগ ,স্বা ী- সদল 

ম া া দ, িািং মলঙু্গর সিল।
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5315

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ জালাল আ া দ, স িা- 

আস র ম াসিন, িািং মলঙু্গর সিল।
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5316

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ কসির আ া দ, স িা- 

জালাল আ া দ, িািং মলঙু্গর 

সিল।

0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5317

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িুলিান ,স িা- জালাল 

আ া দ, িািং মলঙু্গর সিল।
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5318

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ আসজজুল  ক, স িা-

জালাল আ া দ , িািং মলঙু্গর 

সিল।

0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5319

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  স উিীন, স িা-  ৃি 

নাসি , িািং মলঙু্গর সিল।
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5320

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ মজির  ুলু্লক, স িা- ম াোঃ 

আস র ম াছন, িািং মলঙু্গর সিল।
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5321

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছিয়দ আল , স িা- 

ম াোঃ ম াছন, িািং মলঙু্গর সিল।
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5322

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ম াোঃ ো াজান, স িা- 

আলী আ া দ, িািং মলঙু্গর সিল।
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5323

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ো  আল , স িা-আলী 

আ া দ, িািং মলঙু্গর সিল।
0.99  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5324

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আিু সছসিক ,স িা- 

মজির  ুল্লক , িািং মলঙু্গর সিল।
1.95  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5325

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আোঃ আল , স িা- আলী 

আ া দ, িািং মলঙু্গর সিল।
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5326

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িসফউল আল , স িা- 

আলী আ া দ, িািং মলঙু্গর সিল।
1.95  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5327

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ মগাল ম স র, স্বা ী আলী 

আ া দ, িািং মলঙু্গর সিল।
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5328

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িসের আ া দ, স িা 

জাফর আল  িািং মলঙু্গর সিল।
1.58  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5329

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ রুসিল, স িা- জাফর 

আল , িািং মলঙু্গর সিল।
1.42  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5330

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ো াজা ান , স িা- 

জাফর আল , িািং মলঙু্গর সিল।
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5331

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ম স র আলী, স িা- 

িসফকুর র  ান, িািং মলঙু্গর সিল।
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5332

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ রাজা স য়া, স িা- 

ম াজাস র ফসকর, িািং মলঙু্গর 

সিল।

1.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5333

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ো াি স য়া, স িা- 

ম াজাস র ফসকর, িািং মলঙু্গর 

সিল।

1.89  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5334

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ মিানা আলী, স িা- 

ম াজাস র ফসকর, িািং মলঙু্গর 

সিল।

0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5335

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ এরোদ উলযা , স িা- 

মিানা আলী, িািং মলঙু্গর সিল।
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5336

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ সদদার স য়া, স িা- মিানা 

আলী, িািং মলঙু্গর সিল।
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5337

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ো া আল , স িা- ীর 

আ া দ, িািং মলঙু্গর সিল।
2.86  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5338

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ  ছুদা খািুন, স্বা ী- 

মিালিান আ া দ, িািং মলঙু্গর 

সিল।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5339

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ো া আল , স িা- 

মিালিান আ া দ, িািং মলঙু্গর 

সিল।

0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5340

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ ো াজানা ,স িা- 

মিালিান আ া দ, িািং মলঙু্গর 

সিল।

0.95  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5341

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আোঃ গফুর,স িা- রাজা 

স য়া, িািং মলঙু্গর সিল।
1.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5342

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ একরা  স য়া, স িা- 

রাজা স য়া, িািং মলঙু্গর সিল।
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5343

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  ম লাল স য়া,স িা- রাজা 

স য়া,
0.79  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5344

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ সদদার স য়া, স িা- মিানা 

আলী,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5345

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  ীর কাসে  , স িা- 

আসিছর র  ান ,
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5346

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুর ইিলা , স িা- িাচা 

স য়া,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5347

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ   সিন আলী, স িা- 

মিানা আলী.
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5348

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ে র আলী, স িা- 

মিালিান আ া দ,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5349

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আিু িাস র, স িা- 

কাসছ  আলী,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5350

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  সনর আ া দ , স িা- 

আোঃ শুকু্কর,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5351

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ফসরদ আল , স িা- 

কাসছ  আলী
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5352

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ো িুল আল , স িা- 

কাসছ  আলী,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5353

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছাসির আ া দ, স িা- 

নুর আ া দ,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5354

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ লায়লা মিগ , স্বা ী- 

জা াঙ্গীর ,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5355

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িািু চরণ িড়–য়া, স িা 

জুজ ধন,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5356

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ   িাজ মিগ  , স্বা ী- 

রসফক উলযা ,
1.58  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5357

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আিুল কাসি  , স িা 

ইব্রাস  ,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5358

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ উলা স য়া, স িা- ম াোঃ 

ম াছন,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5359

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ম াোঃ আলী, স িা- িাইর 

ম া া দ,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5360

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আেরাফ স য়া, স িা- 

িাইর ম া া দ,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5361

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুর ইিলা  , স িা- 

আেরাফ স য়া,
1.46  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5362

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ সিরাজ স য়া স িা ফসকর 

ম া া দ,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5363

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ফসকর ম া া দ, স িা 

 াসক  আলী,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5364

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ   িাজ স য়া, স িা 

ফসকর ম া া দ,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5365

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  ঞু্জর আল , স িা- 

ফসকর ম া া দ,
1.82  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5366

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িসের  আ া দ, স িা- 

ইি াইল,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5367

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িাদো স য়া, স িা- 

মগালা  ম াসিন,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5368

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছিয়দ ম াসিন, স িা 

আেরাফ আলী,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5369

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িসের আ া দ, স িা 

 সিউর র  ান,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5370

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ রসেদ আ া দ, স িা- 

নিী উিীন,
1.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5371

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আোঃ রস  , স িা- নিী 

উিীন,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5372

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছিয়দ উলযা  , স িা 

রসেদ আ া দ,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5373

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ এরোদ উলযা  , স িা- 

রসেদ আ া দ,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5374

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  া ুন ভ‚ইয়া, স িা- 

  িাজ উসিন,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5375

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ স য়া ম াসিন, স িা- 

ম াোরফ আলী,
1.28  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5376

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আস র ম াসিন, স িা- 

ম াোরফ আলী,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5377

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ জাসকর ম াসিন, স িা- 

ম াোরফ আলী,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5378

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ম াোঃ আল , স িা- 

ম াোরফ আলী,
1.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5379

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িাগর আল , স িা- 

ম াোরফ আলী,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5380

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আ া দ ম াসিন, স িা- 

ম াোরফ আলী,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5381

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নাসজর ম াসিন, স িা- 

ম াোরফ আলী,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5382

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছিয়দ আল , স িা- 

ফজর র  ান,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5383

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িসদউল আল , স িা- 

 ৃি ম াসিন,
2.31  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5384

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ কসির আ া দ, স িা- 

কাসদর ম াসিন,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5385

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ সিরাজ স য়া, স িা- 

মিালিান,
0.26  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5386

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  ীর আ া দ, স িা- 

আলী আ া দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5387

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আোঃ র  ান, স িা- আলী 

আ া দ,
2.45  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5388

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নূর আ া দ, স িা- আলী 

আ া দ,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5389

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  সিউর র  ান, স িা- 

আলী আ া দ,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5390

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  াসয়দুর র  ান, স িা- 

নূর আ া দ,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5391

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িসের আ া দ, স িা- 

আ া দ,
2.15  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5392

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ো া আল , স িা- 

ছিয়দ আল ,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5393

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ েসফ আল , স িা- 

ইি াক আ া দ,
0.26  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5394

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আলী আ া দ, স িা- 

মগালা  কাসদর,
0.26  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5395

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  াসিিু উলযা  , স িা- 

ইি াক আ া দ,
2.16  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5396

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ইিলা  স য়া, স িা- 

মগালা  কাসদর,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5397

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িসের আ া দ, স িা- 

িাকর আলী,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5398

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুর না ার, স্বা - র  ি 

আলী,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5399

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ জা াঙ্গীর আল , স িা- 

িাচা স য়া,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5400

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ রসেদ আ া দ, স িা- 

আসল আ া দ,
1.95  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5401

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

না োঃ জয়নাল উিীন, স িা- 

আসল আ া দ, িিম িািং-মলঙু্গর 

সিল,

0.26  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5402

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  া ািুল আল , স িা- 

ছিয়দ আল ,  িািং- িত্তািলী
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5403

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িাসকর আল , স িা- 

িসের আ া দ,
2.19  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5404

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আয়াজ স য়া, স িা- 

জস র আল ,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5405

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িসকনা মিগ , স্বা ী- 

কসির আ া দ,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5406

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  সফজ উিীন, স িা- 

কসির আ া দ,
0.26  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5407

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আব্বাি উিীন, স িা- 

কসির আ া দ,
2.50  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5408

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আোঃ  াসলক, স িা- 

কসির আ া দ,
0.26  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5409

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুরুল ইিলা , স িা- 

িুলিান আ ািং,
0.26  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5410

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ েুনু স য়া, স িা- সরয়াজ 

উিীন,
0.26  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5411

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  সনায়ারা মিগ , স্বা ী- 

নুরুল ইিলা ,
0.26  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

Page 478



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5412

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  ঞু্জর আল , স িা-ম াোঃ 

 াসে ,
0.26  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5413

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ কসির আ া দ, স িা- 

আোঃ শুকু্কর,
0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5414

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ জয়নাল উিীন, স িা- 

মিানালী ফসকর,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5415

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নাসির উিীন, স িা- 

মিানালী ফসকর,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5416

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  াসিি উলযা  , স িা- 

িসদউর র  ান,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5417

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আোঃ  াস দ, স িা- ছিয়দ 

আল ,
2.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5418

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ম াছন আ া দ, স িা- 

কালা স য়া,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5419

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ সলয়াকি আলী, স িা- 

ো াি উিীন,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5420

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আস র আলী, স িা- 

ো াি উিীন,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5421

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  াসক  আলী, স িা- 

ঠান্ডা স য়া,
1.58  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5422

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আয়ুি আলী, স িা- 

 াসক  আলী,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5423

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছিয়দ আল , স িা- 

আজগর ,
0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5424

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ম াোঃ ম াছন, স িা- আলী 

আকির,
1.20  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5425

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুরুল আল , স িা- 

আজগর
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5426

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ িাইফুল ইিলা , স িা- 

নুর আল ,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5427

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আসনায়ারা মিগ , স্বা ী- 

ো িু স য়া,
0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5428

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  ম াোঃ আলী, স িা- েকর 

আলী,
1.50  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5429

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আিুল কালা , স িা- 

ছিয়দ আল ,
0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5430

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ম াোঃ আল , স িা-  ীর 

আ া দ,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5431

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ জাফর আল , স িা- 

আ া দ,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5432

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ইব্রাস   স িা- িসদউ 

জা ান,
1.60  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5433

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ইি াইল ,স িা- ইউিুফ 

আলী,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5434

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ রসেদা খািুন, স্বা ী- 

খুইলযা স য়া,
2.20  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5435

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ ছিয়দ ম াছন, স িা-

খুইলযা স য়া,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5436

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ নুরু ম াসিন, স িা- আোঃ 

জসলল,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5437

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আোঃ রস  , স িা-  নু 

স য়া,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5438

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ সিরাজু স য়া, স িা-জসলল 

আ া দ,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5439

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  ছিয়দ আল , স িা- 

আোঃ জসলল,
2.46  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5440

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ মিানা ম স র, স্বা ী- 

ফজলুল  ক,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5441

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ আোঃ  াসলক , স িা- 

আলী ম াছন,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5442

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
না োঃ  ঞু্জর আল , স িা- আোঃ 

 াসলক,
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5443

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 নছুর আল , স িা: আবু্দল 

 াসলক
2.70  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5444

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  াছু স য়া, স িা: কাসদর ম াছন 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5445

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফসরজা মিগ ,স িা:  া  ুদুল 

 ক
0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5446

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আবু্দল কাসদর, স িা: নুর 

আ াম্মদ
0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5447

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আ ানুল  ক,স িা: রসফক 

আ া দ
0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5448

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিুল কালা ,স িা: এখলাছ 

স য়া
1.78  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5449

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জুসল া মিগ ,স্বা ী: ফজলুল 

 ক
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5450

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 সরয়  খািুন,স িা: ছিয়দ 

আল 
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5451

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আসনায়ার ম াছন, 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5452

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল স িা: আলী আ াম্মদ 1.95  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5453

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল জাফর আল , স িা: িসদ উিীন 0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5454

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী আ াম্মদ, স িা: আেরাফ 

আলী
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5455

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আ: শুকু্কর, স িা: আবু্দল 

 াসলক
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5456

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  ীর আ াম্মদ, স িা:  ৃি কালু 0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5457

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ো িুল আল  সিকদার, স িা: 

ম াজাফ্ফর আ ািং
1.85  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5458

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ আল , স িা: 

 সনরুজ্জা ান
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5459

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আসজ  উিীন, স িা: কালু স য়া 0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5460

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল লাল স য়া,স িা: ছিয়দুর র  ান 0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5461

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  াস দুল্লাহ্, স িা: ফজলুল  ক 0.22  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5462

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল সিরাজ খািুন, স্বা ী: নুরুল কসির 0.22  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5463

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আবু্দল  াসক , স িা: কালা 

স য়া
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5464

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আিু িাস র, স িা: লাল স য়া 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5465

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ি ুদা মিগ ,স িা: নছরি আলী 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5466

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী আ াম্মদ, স িা: 

 ুখসলছুর র  ান
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5467

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছাসল  আ  দ, স িা:  কলুর 

জা ান
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5468

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
েিকি আরা মিগ , স্বা ী: 

 সফজুর র  ান
0.22  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5469

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মরাসজন আক্তার, স্বা ী: আনর 

আলী
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5470

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আবু্দল আসজজ, স িা: মচস র 

আলী
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5471

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 া কুল আল , স িা: রস   

আলী
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5472

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিুল ম াসিন, স িা: ম া: 

ম াস্তফা
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5473

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আস র ম াসছন, স িা: আবু্দল 

িারী
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5474

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল িি ান, স িা: িয়াস দ আলী 2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5475

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল জাসকর আল , স িা: কালা স য়া 0.22  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5476

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আ: শুকু্কর, স িা: ম োন আলী 0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5477

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম া: ম াসিন, স িা: িসদউর 

র  ান
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5478

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
খুরসেদ আল , স িা: মিানালী 

ফসকর
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5479

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 সনায়ারা মিগ , স্বা ী:  ৃি 

জাফর
2.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5480

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আল গীর, স িা: আলী আ  দ 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5481

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
রাসজয়া মিগ , স্বা ী: আিুল 

ম াসিন
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5482

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল েসফ আল , স িা: কসর  উিীন 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5483

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম া: আলীস িা: িসদ উিীন 2.15  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5484

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
রুসিনা আক্তার,স্বা ী: র জান 

আলী,
0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5485

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল মভিলা খািুন,স্বা ী: ম া: আলী 0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5486

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ কসর , স িা: কাসি  

আলী
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5487

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল িাগর আলী, স িা: ম া: আল 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5488

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ো া আল , স িা: িসদ উিীন 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5489

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আসরফা মিগ , স্বা ী: আলী 

আ াম্মদ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5490

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ো  আল ,স িা; ফসকর 

আ াম্মদ
0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5491

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিসল  উিীন, স িা: ম াক্তার 

স য়া
0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5492

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল নুরুল আল , স িা: নজু স য়া 0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5493

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আ: িালা , স িা: ফসকর 

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5494

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ আকির, স িা: আলী 

আকির
2.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5495

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফসরদ আল , স িা: আবু্দল 

কসর 
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5496

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ আল , স িা: আলী 

আ  দ
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5497

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী আকির, স িা:  ইন 

উিীন,
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5498

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িাসকর আলী, স িা: আলী 

আকির
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5499

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
  িাজ স য়া সিকদারস িা: 

আবু্দল  াসক 
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5500

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
এজা ার স য়া, স িা: খসললুর 

র  ান
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5501

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল িাসকর আলী, স িা: উলা স য়া 0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5502

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আজু ম স র, স্বা ী: ফসরদ 

আল 
0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5503

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিু িাস র, স িা: ফসরদ 

আল 
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5504

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নূর জা ান মিগ ,স্বা ী: ফসরদ 

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5505

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জা ানারা মিগ , স্বা ী: আিুল 

ম াসিন
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5506

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 সনর আ  দ,স িা: ফুরকান 

আ  দ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5507

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আক্তার স য়া, স িা: ম স র 

আলী
1.55  াগসররসিল - - 602 - 803 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-১/ াসি অি ২০০৯-

১০ সরোঃ।

5508

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জাসকর ম ািাইন, স িা: ম া: 

ম াছন
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5509

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল ইিলা ,স িা: মফারকান 

আ  দ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5510

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিসল  উিীন, স িা: ম াক্তার 

স য়া
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5511

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল নুরুল আল , স িা: নজু স য়া 0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5512

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আসজজুল  ক, স িা: লাল স য়া 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5513

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিালিান আ  দ, স িা: 

নসজর আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5514

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ নূর, স িা: েসফকুর 

র  ান
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5515

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম া: উল্লা , স িা: নুর কাসছ 2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5516

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম া: আল , স িা:  াছু স য়া 0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5517

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মগালিাছ মিগ , স্বা ী: 

রা া ি উল্লা 
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5518

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মলাক ান  াসক , স িা:  াস দ 

উল্লা 
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5519

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম া: রানা, স িা: আবু্দ ে ীদ 0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5520

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  াসজরা খািুন, স্বা ী: ম া: আলী 2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5521

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আ জু স য়া,স িা: ফসকর 

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5522

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আনু স য়া, স িা: ম োন আলী 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5523

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জা ানারা মিগ , স্বা ী: আিু 

জাফর
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5524

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আবু্দল কসর , স িা: ফজল 

কসর 
0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5525

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফজল কসর , স িা: নিরি 

আলী
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5526

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জা াল উিীন,স িা: খুইলযা 

স য়া
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5527

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আোঃ আল , স িা: েসফক স য়া 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5528

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মরাসকয়া মিগ , স্বা ী:  ীর 

আ  দ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5529

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম া:  াসে , স িা: আজগর 

আলী
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5530

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নাসগমি ফারজানা, স িা: জাসগর 

ম াসিন
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5531

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ো  জালাল, স িা: জাফর 

আল 
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5532

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
সদদারুল আল ,স িা:  াসে  

ফসকর
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5533

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 া া ুদুল আল , স িা: 

আসজ  উিীন
0.21  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5534

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল আল , স িা: মলাক ান 

 াসক 
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5535

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জা াল উিীন, স িা: নুরুল 

আল 
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5536

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ি র খািুন, স্বা ী: ঠান্ডা স য়া 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5537

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  াসল া খািুন, স্বা ী: িানু্ড স য়া 2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5538

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আোঃ শুকু্কর,স িা: ছিয়দ আ  দ 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5539

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আসয়ো মিগ ,স্বা ী: সিরাজ 

স য়া
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5540

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িসল  উল্লাহ্,স িা: ছিয়দ 

আ  দ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5541

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আক্তার স য়া, স িা: সিরাজুল 

ইিলা 
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5542

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম াক্তার  স য়া, স িা: ঐ 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5543

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
খুরসেদা মিগ ,স্বা ী: আবু্দল 

 াসক 
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5544

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আবু্দল গফুর, স িা:  ািু স য়া 2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5545

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
সদদারুল আল ,স িা:  াসে  

ফসকর
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5546

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 া া ুদুল আল , স িা: 

আসজ  উিীন
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5547

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল আল , স িা: মলাক ান 

 াসক 
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5548

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জা াল উিীন, স িা: নুরুল 

আল 
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5549

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ি র খািুন, স্বা ী: ঠান্ডা স য়া 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5550

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  াসল া খািুন, স্বা ী: িানু্ড স য়া 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5551

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আোঃ শুকু্কর,স িা: ছিয়দ আ  দ 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5552

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আসয়ো মিগ , স্বা ী: সিরাজ 

স য়া
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5553

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িসল  উল্লাহ্,স িা: ছিয়দ 

আ  দ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5554

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আক্তার স য়া, স িা: সিরাজুল 

ইিলা 
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5555

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম াক্তার  স য়া, স িা: ঐ 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5556

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
খুরসেদা মিগ ,স্বা ী: আবু্দল 

 াসক 
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5557

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আবু্দল গফুর, স িা:  ািু স য়া 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5558

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
রসেদ আ  দ,স িা: ছিয়দ 

আ  দ, িিমিািং- িত্তািলী,
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5559

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিু িাস র,স িা: আকা  

স য়া,  িািং-  ািািাড়ী
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5560

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ছিয়দ আল , স িা: ম া: কালু 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5561

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল িা াি  আলী, স িা: নূর আলী 2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5562

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কাসদর ম াসছন, স িা: খুইলযা 

স য়া
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5563

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল রুসিল, স িা: আলী উিীন 0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5564

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িাজ উিীন, স িা:  া  ুদুল 

 ক
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5565

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আস না খািুন, স্বা ী:  েসফ স য়া 0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5566

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কাসছ  আলী, স িা: ফসকর 

ম া াম্মদ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5567

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কসির আ  দ, স িা: আবু্দল 

 িলি
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5568

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 াজু ফসকর, স িা: খসললুর 

র  ান
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5569

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াস্তাক আ  দ, স িা:আবু্দল 

িারী
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5570

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফসরদ আল , স িা: আবু্দল 

খাসলক
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5571

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
সলয়াকি আলী,স িা: রসেদ 

আ  দ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5572

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল মচস র আলী, স িা: ঠান্ডা স য়া 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5573

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
অসছউর র  ান,স িা: 

মিাসল ান
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5574

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জুসলখা মিগ , স্বা ী: মিানা 

আলী
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5575

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ছিয়দ আল ,স িা: আোঃ ছসি 0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5576

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আোঃ রস  , স িা: ফজল কসর , 0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5577

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল রু া মিগ , স্বা ী: ছিয়দ আল 0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5578

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল আস ন, স িা: ছিয়দ 

ম াসিন
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5579

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আেরাফ উিীন, স িা: আলী 

আ  দ
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5580

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিাফাসয়ল, স িা: জাসগর 

স য়াজী
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5581

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল জাফর আল , স িা:  াছু স য়া 0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5582

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জসি  উিীন, স িা: মিানা 

আলী
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5583

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আবু্দল  াসক , স িা: ইব্রাস  1.90  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5584

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল নুরুল নিী, স িা: ছিয়দ আকির 0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5585

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আস র ম াসছন, স িা: 

ম াজাস র স য়া
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5586

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল িা াি উিীন, স িা:  াছ ফসকর 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5587

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছাসির আ  দ,স িা:  াসিিুর 

র  ান
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

Page 494



ম ৌজা
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দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5588

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আসনায়ারা মিগ , স্বা ী: আলী 

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5589

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আনজু  ানার মিগ , স্বা ী: 

ছিয়দুল আল 
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5590

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম স দী  ািান জুসয়ল, স িা: 

ো জান
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5591

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জিী  উসিন, স িা: আলী 

আ  দ
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5592

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল আল , স িা: কাসদর 

ম াসছন স য়াজী
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5593

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ইছ াক, স িা: ইি াইল 0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5594

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ো  আল , স িা: ে র আলী 0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5595

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিালিান আ  দ, স িা: 

জব্বর  ুলু্লক
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5596

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আস না খািুন, স্বা ী: ি র স য়া 0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5597

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মজব্বর  ুলু্লক, স িা: মিালিান 

আ  দ
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5598

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আোঃ ছসি, স িা:  াসিিু র  ান 2.20  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5599

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আসজজ স য়া, স িা: ম স র 

আলী
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5600

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আবু্দল  ক, স িা: ছিয়দ 

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5601

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল ইিলা , স িা: আবু্দল 

খাসলক
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5602

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িসদউল আল , স িা: আলী 

আ  দ
2.15  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5603

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল আল , স িা: জাফর 

আল 
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5604

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিুল কালা ,স িা: 

ম াজাফফর আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5605

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িাদো স য়া, স িা: ফসকর 

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5606

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াজাসম্মল, স িা:  সনর 

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5607

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ো াজান,স িা: ছিয়ি মগালা 0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5608

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ কাসদর , স িা: জাফর 

আল 
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5609

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জাফর আল ,স িা: রসেদ 

আ  দ
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5610

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম া: রসেদ, স িা: জাফর আল 0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5611

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ো া আল , স িা: ছিয়ি 

মগালা 
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5612

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মগাল িা ার মিগ , স্বা ী: 

সছসিক আ  দ
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5613

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আস র ম াসছন, স িা: নসজর 

আ  দ
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5614

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিলাল আ  দ, স িা: খসললুর 

র  ান
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5615

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ইয়াসছন, স িা: সছসিক আ াম্মদ 2.50  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5616

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিালিান আ  দ,স িা: রস   

আলী েকর
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5617

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ িালা , স িা:  খসলছুর 

র  ান
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5618

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম া: আলী, স িা: নাসজর 

ম াসছন
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5619

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম া:  ইিলা , স িা: ফসকর 

আ  দ
2.85  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5620

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কা াল স য়া,স িা: জাসগর 

ম াসছন
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5621

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল কা াল , স িা: ো আল 1.45  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-৩/ াসি অি ২০১২-

১৩ সরোঃ।

5622

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জুহুরা খািুন, স্বা ী: জাফর 

আল 
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5623

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ আল , স িা: আস র 

ম াসছন
2.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5624

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলিাজ মিগ , স্বা ী: ম া: 

ো িুল  ক
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5625

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িসদউল আল ,স িা: রসেদ 

আ  দ
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5626

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিুল কালা ,স িা: রসেদ 

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5627

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জা ানারা মিগ ,স িা: জাফর 

আল 
2.18  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5628

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফজল কসর ,স িা: আবু্দর 

র  ান
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5629

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জন্নািুল আরা মিগ ,স্বা ী: 

মনজা  উিীন
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5630

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মরাকিানা মিগ ,স্বা ী: ম া: 

স য়া
2.20  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5631

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ো িুল আল , স িা: স য়া 

ম াসছন
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5632

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আিু িাস র,স িা: এখলাছ স য়া 2.15  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5633

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আক্তার ম াসিন, স িা: ফসকর 

আ  দ
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5634

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিু িাস র, স িা: আবু্দল 

 াসল 
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5635

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল নুর না ার,স্বা ী: নুরুল  ইিলা 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5636

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ো ািুল আল , স িা: আোঃ 

জসলল
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5637

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম া: আবু্দর রস  ,স িা: ম া: 

ইছাক
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5638

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আোঃ আল , স িা: আোঃ জসলল 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5639

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল রসফক আ  দ,স িা: আলী চাাঁ ন 1.80  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5640

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ারসভন আক্তার, স্বা ী: 

আিছার কা াল
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5641

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ো িুল আল ,স িা: িুলিান 

আ  দ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5642

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িাইফুল ইিলা , স িা: জাফর 

আল 
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5643

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল রুস্ত  আলী, স িা: আোঃ শুকু্কর 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5644

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কুলিু া মিগ ,স্বা ী: মিালিান 

আ ািং
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5645

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
েসি ম রাজ মিগ ,স্বা ী: নুর 

ম াসিন
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5646

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল আল , স িা: িুলিান 

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5647

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জালাল আ  দ,স িা: ছস  

উিীন
1.80  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5648

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
োখািয়াি ম াসিন, স িা: 

মিলাল আ  দ
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5649

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুর না ার মিগ , স্বা ী: দুলাল 

উিীন
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5650

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ো নাজ মিগ , স্বা ী: িাসকর 

আলী
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5651

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুর না ার মিগ ,স্বা ী: িাজ 

উিীন
2.70  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5652

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আসজজুর র  ান,স িা: আবু্দল 

গফুর
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5653

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আবু্দল  ান্নান, স িা: নজু স য়া 0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5654

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল আল , স িা: িুলিান 

আ  দ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5655

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ আল , স িা: আলী 

আ  দ
2.90  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5656

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ আসজজ, স িা: মজির 

 ুলু্লক
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5657

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াছন আলী, স িা: িজল 

আ  দ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5658

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ ম াসিন,স িা: মিানা 

আলী
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5659

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ আল ,স িা: িসদউর 

র  ান
0.22  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5660

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াোঃ আলী, স িা: নজীর 

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5661

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 াসল া মিগ , স্বা ী: কসির 

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5662

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জাফর আল ,স িা: আিুল 

ম াসছন
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5663

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 সরয়  খািুন, স্বা ী: ম া: 

ম াছন
2.15  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5664

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  ঞু্জর আল ,স িা: ম া: আলী 0.22  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5665

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নাসজর ম াসছন, স িা: রসেদ 

আ  দ
0.22  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5666

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আসজজুর র  ান, স িা:  নছুর 

আলী
0.22  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5667

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আনজু স য়া,স িা: আলী আ  দ 0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5668

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল খসিজা, স্বা ী: আলী আ  দ 2.40  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5669

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ আল ,স িা: আস র 

আলী, িিম িািং-  ািািাড়ী
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5670

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

লালু মিগ ,স্বা ী: নসজর 

আ  দ,  ািার িাড়ী  ূিম 

হুলূসদয়া ালিং

0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5671

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল ইিলা , স িা: আস র 

ম াসিন
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5672

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ছাসল া খািুন, স্বা ী: ইউছু  

আলী
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5673

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নূর ফাসি া, স্বা ী: ম া: 

ম াসছন
2.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5674

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুর ম া াম্মদ, স িা: আবু্দল 

 াসলক
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5675

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল জন্নি আরা, স্বা ী: ম া;  াসে 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5676

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম া: ইি াইল,স িা:  কিুল 

মিাি ান
2.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5677

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিুল কাসি ,স িা: নুরুল 

আল 
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5678

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল িসফউল আল ,স িা: দুদু স য়া 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5679

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম াোঃ ভুলু, স িা: ি র আলী 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5680

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জাফর আল , স িা:  ৃি 

জব্বার
1.95  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5681

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুর আ াম্মদ ,স িা: সছসিক 

আ  দ
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5682

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম স র আলী 0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5683

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুর ম াসছন, স িা: কসির 

আ  দ
2.18  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5684

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল নজরুল, স িা: আবু্দল ম ানাফ 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5685

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আবু্দল  াসক , স িা: আলী 

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5686

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল নুসর আল ,স িা: িসদ আল 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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ম ৌজা
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খসিয়ান
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5687

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  েরফ আলী,স িা: এরোদ 2.17  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5688

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম া: কা াল, স িা: ইউনুছ 

ফসকর
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5689

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম া: আিু,স িা: আিু িাস র 0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5690

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
সিরাজ স য়া, স িা: আলী 

আ  দ
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5691

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ইিলা ,স িা: ম স র আলী 0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5692

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আলী আ  দ, স িা: এরোদ 2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5693

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মগালা  ম াসিন, স িা: 

ম াজাস র স য়া
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5694

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিুল কাসে , স িা: আোঃ 

জব্বার
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5695

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী ম াসছন, স িা: নুর 

আ াম্মদ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5696

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল দুৃুদ স য়া, স িা: চান স য়া 2.15  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5697

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
রুস্ত  আলী, স িা: আলী 

আ  দ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5698

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াক্তার স য়া,স িা: আবু্দল 

ম ানাফ
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5699

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  ীর কাসে , স িা:  াছান আলী 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5700

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আবু্দল ম ানাফ, স িা: নসজর 

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5701

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল ইিলা ,স িা: ম স র 

আলী
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5702

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  ঞু্জর আল , স িা: মিানা আলী 0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5703

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ীসিি রীনা, স্বা ী: হু ায়ুন 

কসির
1.87  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5704

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জাসগর ম াসিন, স িা: আলী 

আ  দ
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5705

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিালিান আ  দ,স িা: ছিয়দ 

আ  দ
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5706

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িসদউর র  ান,স িা: স য়া 

ম াসিন
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5707

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল সিরাজ স য়া, স িা: নুর আ  দ 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5708

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জস রা খািুন, স্বা ী: জালাল 

আ  দ
2.15  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5709

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিুল কালা ,স িা: িজল 

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5710

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জাফর আল ,স িা: মগালা  

ম াসছন
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5711

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ আল ,স িা: কসির 

আ  দ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5712

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিাফাইল আ  দ,স িা: 

িসদউল আল 
2.15  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5713

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল জসরনা খািুন, স্বা ী: লাল স য়া 0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5714

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আসয়ো মিগ , স্বা ী: নাসছর 

উিীন
1.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5715

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছাসল া মিগ , স্বা ী:  ারুন 

অর রসেদ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5716

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 াসিি উল্লাহ্,স িা: িজল 

আ  দ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5717

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 সনায়ারা মিগ , স্বা ী: ছাসল  

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5718

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আনজু স য়া, স িা: স য়া 

ম াসছন
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5719

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল রসেদ আ  দ,স িা: উলা স য়া 0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5720

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জা াল উিীন, স িা: আোঃ 

গফুর, িিমিািং- মিানারসঘানা
0.25  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5721

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

ছিয়দ আ  দ,স িা: িসদউর 

র  ান,িািং  াগলীরসিল 

িানু্দজযা মঘানা

0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5722

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জাফর আল ,স িা: ছিয়দ 

আল ,
0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5723

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিুল কালা ,স িা:  সফজুর 

র  ান
1.28  াগসররসিল - - 3101 - 3101 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-১/ াসি অি ২০১০-

১১ সরোঃ

5724

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
সদসলায়ারা মিগ ,স্বা ী: ছিয়দ 

কাসছ 
2.10  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5725

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফাসি া মিগ ,স্বা ী:  ীর 

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5726

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল আল ,স িা: ম া: েসফ 

আল 
0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5727

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
েযা লা মিগ ,স্বা ী: ফজল 

কসর 
0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5728

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
রসফকুল আল ,স িা: জাসকর 

ম াসিন
0.30  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5729

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিুল কালা , স িা: খুইলযা 

স য়া
0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5730

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 া ািুি আল ,স িা: ো িুল 

আল 
2.18  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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ম ৌজা
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দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5731

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ িালা , স িা: িসদউল 

আল 
0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5732

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 াসিয়া খািুন, স্বা ী: আনজু 

স য়া
0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5733

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল িাদো স য়া, স িা: ই া  উিীন 0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5734

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ র  ান, স িা: আ  দ 

ম াসিন
2.30  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5735

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ছিয়দুর র  ান,স িা: ম াোঃ েসফ 0.30  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5736

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল ইিলা ,স িা: কসির 

আ  দ
0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5737

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ফসরদ আল ,স িা মচস র আলী 2.65  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5738

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল রস  া মিগ , স্বা ী: মিানা আলী 0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5739

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল গুল িা ার, স্বা ী: গুড়া স য়া 0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5740

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
অসল আ াম্মদ,স িা: ম স র 

আলী
0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5741

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জয়নাল আসিদীন,স িা: 

মগালা  িারী
0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5742

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আসনায়ারা মিগ ,স্বা ী নুরুল 

ইিলা 
0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5743

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াোঃ িািুৃুলু,স িা: নুর আ  দ 

ফসকর
2.14  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5744

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  সজিুল  ক,স িা: অসল আ  দ 0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5745

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ছিয়দ নুর,স িা: ম স র আলী 0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5746

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িফুরা খািুন, স্বা ী: মদসলায়ারা 

ম াসিন
0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5747

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিুল কালা স িা: ম ািাইন 

ফসকর
0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5748

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ ম াক্তার  আ াম্মদস িা: 

ম াোঃ ম ািাইন
0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5749

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
সগয়াি উিীন, স িা: নুরুল 

আল 
1.50  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-৪/ াসি অি ২০১৭-

১৮ সরোঃ

5750

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 আবু্দল কসর  স িা: আবু্দল 

জব্বার িািং ঐ
1.35  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-১১/ াসি অি ২০১৭-

১৮ সরোঃ

5751

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আবু্দল্লা ,স িা: মনজা  উিীন 0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5752

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  মিাস ল,স িা: রসেদ আ  দ 0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5753

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিালিান আ  দ,স িা: 

এজা ার স য়া
0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5754

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছসল া মিগ , স িা: েসফকুর 

র  ান
0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5755

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 কল জা ান,স িা: ফজর 

র  ান
0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5756

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল আস ন,স িা:  খলছ 

জা ান
2.15  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5757

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
খুরসেদ আল ,স িা: আোঃ 

িালা 
0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5758

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল ইিলা ,স িা: কসির 

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5759

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফসকর আ  দ,স িা: আসজর 

র  ান
0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5760

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী আ  দ,স িা: 

িদরুজ্জা ান
1.90  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5761

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল কাসছ  আলী,স িা:  াসক  আলী 0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5762

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ছিয়দ উল্লাহ্,স িা: ই া  েরীফ 0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5763

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ো িুল আল ,স িা: আিুল 

খাসয়র
0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5764

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ইিলা  স য়া, স িা: মচস র 

আলী
0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5765

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ফসরদ আল ,স িা: েসফইল্লা 1.24  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-১২/ াসি অি ২০১৭-

১৮ সরোঃ।

5766

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল গুড়া স য়া,স িা: ইনাস ন 0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5767

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল জাফর আল ,স িা: ইব্রাস  0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5768

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
সফসরাজ স য়া,স িা: কাসদর 

ম াসছন
1.78  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5769

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ছিয়দ আল ,স িা: আোঃ কসর 0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5770

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল সগয়াি উিীন,স িা: নুর আ া দ 0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5771

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আসনায়ারা মিগ ,স্বা ী: 

আসজজুল  ক
0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5772

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম াস্তফা,ফসকর আ  দ 0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5773

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল   িাজ মিগ ,স্বা ী: ম া:  সনর 0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5774

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম াস্তফা,স িা: ম াজাস র স য়া 0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5775

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মরাসজনা আক্তার,স্বা ী: আোঃ 

রস  
2.15  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5776

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল মগাল ম স র,স্বা ী: ইি াইল 0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5777

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াজাস র স য়া,স িা: ম াছাইন 

ফসকর
0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5778

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ গফুর ,স িা: কাসদর 

ম াসছন
0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5779

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জস র আ  দ,স িা: ছিয়দুর 

র  ান
0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5780

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ো  আল ,স িা: আোঃ জসলল 2.00  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5781

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াোঃ ছাসল ,স িা: আিুল 

ম াছাইন
0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5782

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিাফাসয়ল আ  দ,স িা: 

ম াজাফ্ফর সিকদার
0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5783

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল রসেদ আ  দ,স িা: গুড়া স য়া 0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5784

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ো িুল আল ,স িা: গুড়া স য়া 0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5785

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

এজা ার স য়া,স িা:  সনার 

আলী স য়াজী,র্ িািং 

 াগলীরসিল িানু্দজযা মঘানা

0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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ম ৌজা
সি.এি  
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5786

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

আিুল কালা ,স িা:  াকী  

আলী, িািং-  াগলীরসিল 

 ালুসকয়া,রািার ড্রা 

0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5787

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আবু্দর র  ান,স িা: 

িসদউজ্জা ান
2.50  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5788

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ই া  ম াসিন, স িা: আিুল 

ম াসছন
0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5789

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল জসরনা খািুন,স্বা ী:  ীর  কাসে 0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5790

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল িাদো স য়া,স িা: আলী ম াসিন 0.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5791

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আোঃ রসেদ,স িা: েসফ আল 0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5792

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফসকর আ  দ,স িা: ম োন 

আলী
0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5793

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আক্তার স য়া,স িা: আবু্দর 

র  ান
2.19  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5794

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াোঃ  ািান,স িা: ছাসল  

আ  দ
0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5795

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মনজা  উিীন,স িা:  ীর 

ম াসছন
0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5796

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল ইিলা ,স িা: স য়া 

ম াসিন
0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5797

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম াোঃ িািা ,স িা: আবু্দল গফুর 2.10  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5798

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল মজািাইর,স িা: ম াোঃ ম াসছন 0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5799

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আিু ছিয়দ,স িা: আিু ো া 0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5800

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জাফর আল ,স িা: ম াোঃ 

ইসলয়াছ
0.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5801

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুরুল আল ,স িা:  াসিিুর 

র  ান
2.36  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5802

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  া া ুদুল   ক,স িা: ঠান্ডা স য়া 0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5803

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল

ম াোঃ আল ,স িা: আবু্দ 

জসলল, িিমিািং- াগলীরসিল 

 ালুসকয়া,রািার ড্রা 

0.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5804

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আবু্দল আসজজ, স িং  সি।ৃুর 

র  ান, িািং-  াগসলর সিল।
1.00  াগসররসিল - - 633 - 846 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5805

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নাজু , স িং আিুল ম াসিন, িািং-

 ঐ
0.20  াগসররসিল - - 633 - 846 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5806

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
সিসিক, স িং আস র ম াসিন, 

িািং- ঐ
0.35  াগসররসিল - - 633 - 846 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5807

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আসজজ, স িং  ৃি আোঃ 

মিাি ান, িািং- ঐ
0.35  াগসররসিল - - 602 - 803 2

রসিি

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5808

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুর আ ম্মদ, স িং আস র 

 া জা, িািং- ঐ
2.21  াগসররসিল - - 602 - 803 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5809

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
এখলাি স য়া, স িং  ৃি ছিয়ি 

আলী, িািং- ঐ
0.25  াগসররসিল - - 602 - 803 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5810

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ইউছুফ আলী, স িং ঐ, িািং-ঐ 0.15  াগসররসিল - - 602 - 803 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5811

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িুলিান আ ম্মদ, স িং  ৃি 

ইি াইল, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 602 - 803 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5812

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কাসি  আলী, স িং  ৃি আোঃ 

আসজজ, িািং- ঐ
2.00  াগসররসিল - - 602 - 803 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5813

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম া াম্মদ ম াসিন, স িং ঐ, িািং-

 ঐ
1.00  াগসররসিল - - 602 - 803 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5814

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
রসেদ আ ম্মদ, স িং আিুল 

ম াসিন, িািং- ঐ
2.00  াগসররসিল - - 602 - 803 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5815

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আক্কাচ আলী, স িং  ৃি 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.25  াগসররসিল - - 602 - 803 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5816

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িুলিান আ ম্মদ, স িং ঐ, িািং- 

ঐ
2.10  াগসররসিল - - 602 - 803 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5817

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িসদউর  র  ান, স িং ঐ, িািং- 

ঐ
0.25  াগসররসিল - - 602 - 803 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5818

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িুলিান আ ম্মদ, স িং  ৃি আোঃ 

 াসক , িািং- ঐ
0.20  াগসররসিল - - 602 - 803 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5819

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম া াম্মদ আলী, স িং ম া াম্মদ 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.35  াগসররসিল - - 602 - 803 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5820

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কালু স য়া, স িং নছরি আলী, 

িািং- ঐ
0.35  াগসররসিল - - 602 - 803 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5821

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম া ািং কালু, স িং ঐ, িািং-ঐ 0.35  াগসররসিল - - 1279 - 1085 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5822

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল নুরুল  ক, স িং ছাসল আ ািং 2.35  াগসররসিল - - 1279 - 1085 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5823

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 স উসিন মেখ, স িং আোঃ 

আলী, িািং- ঐ
0.35  াগসররসিল - - 1279 - 1085 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5824

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আেরাফ আলী, স িং  সিউর 

র  ান, িািং-ঐ
0.35  াগসররসিল - - 1279 - 1085 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5825

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফজল স য়া, স িং  াি ি 

আলী, িািং- ঐ
2.35  াগসররসিল - - 1279 - 1085 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5826

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ািান আলী, স িং  াসক  আলী, 

িািং- ঐ
0.25  াগসররসিল - - 1329 - 1149 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5827

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ইিলা  স য়া, স িং কাসদর 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5828

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিদুল  ক, স িং মগালা  স য়া, 

িািং- ঐ
0.10  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5829

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী স য়া, স িং  ৃি িসদউর 

র  ান, িািং- ঐ
0.25  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5830

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আসজজুর র  ান, স িং িদন 

আলী, িািং- ঐ
0.20  াগসররসিল - - 1279 - 1085 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5831

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াকসলছুর র  ান, স িং 

আ ম্মদ নিী, সিং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 1227 - 1029 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5832

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ারুক আ ম্মদ, স িং ম াজা ার 

স য়া, িািং- ঐ
0.36  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5833

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
একলাি স য়া, স িং দসললুর 

র  ান, িািং- ঐ
0.36  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5834

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
দসললুর র  ান, স িং  ৃি আস র 

 া জা, িািং- ঐ
0.25  াগসররসিল - - 2099 - 2158 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5835

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আবু্দর  াসক , স িং ফারুক 

আ ম্মদ, িািংঐ
1.00  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5836

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফসরদ আল , স িং মগারা  

ম াসিন, িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5837

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ শুকু্কর,  স িং নাসজর 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5838

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম ানিাজ আ স ম্মদ, স িং 

নাসজর ম াসিন, িািং- ঐ
0.20  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5839

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কালা স য়া,  স িং ইি াইল, 

িািং- ঐ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5840

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জাফর মচৌদুরী, স িং 

কায়সকািাদ, িািং- ঐ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ
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খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5841

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
রসফক উল্লা , স িং িা শু, িািং- 

ঐ
1.35  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-১/ াসি অি ২০১৮-

১৯ সরোঃ

5842

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল সিরাজ স য়া, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.40  াগসররসিল - - 1943 - 1992 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5843

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মগালা  কসির , স িং আলী 

ম াসিন, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 1943 - 1992 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5844

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জির  লু্লক, স িং  ৃি আস র 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.60  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5845

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িাসল  ম াসিন, স িং  ৃি 

 ুক্কার ম াসিন, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5846

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী আ ম্মদ, স িং আস র 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.20  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5847

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মখাকন স য়া,  ছিয়দুর র  ান, 

িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5848

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জা াল উসিন, স িং  ৃি নুর 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.20  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5849

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আিদুল, স িং মগালাল, িািং- ঐ 1.00  াগসররসিল - - 1279 - 1085 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5850

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আসজজুর ,স িং  ৃি িদন আলী 

, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 1279 - 1085 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5851

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কাসি  আলী, স িং  ৃি গসন 

উসিন, িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5852

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিানালী, স িং  ৃি ম স র 

আলী, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5853

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আস র ম া ািং, স িং   সছন 

আলী, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5854

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম া াম্মদ নসজর, স িং  ৃি 

আসল  উসিন, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5855

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জসি , স িং আসল  ম াসিন, 

িািং- ঐ
2.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5856

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ  ক , স িং  া ফুজ, িািং- 

ঐ
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5857

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিানালী স িং ম াজাফ্ফর স য়া, 

িািং- ঐ
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5858

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িসদউর র  ান, স িং ফজর 

আলী, িািং- ঐ
0.35  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5859

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কালু স য়া, স িং ে সির আল , 

িািং- ঐ
0.20  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5860

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ শুকু্কর , স িং  ৃি অসল িিু, 

িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5861

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িলা স য়া, স িং  ৃি কালা স য়া, 

িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5862

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফজর আ ম্মদ, স িং 

 সনরুজ্জা ান, িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5863

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফসকর আ ম্মদ, স িং  ৃি 

সনজা  উসিন, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5864

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িলা স য়া, স িং মিাসল ান, িািং-

 ঐ
0.20  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5865

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ শুকু্কর , স িং  ৃি আলী 

ম া াম্মদ, িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5866

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ ছা াদ , ছিয়ি মগালাল, 

িািং- ঐ
0.36  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5867

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মগালা  ম াসিন, স িং আলী 

 ুসিন, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 1829 - 1765 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5868

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কসির আ ম্মদ, স িং খসললুর 

র  ান, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 5259 - 4615 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5869

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী আ ম্মদ, স িং ছিয়দ 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 5259 - 4615 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5870

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িা চু আল , স িং ম াোঃ 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.20  াগসররসিল - - 5259 - 4615 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5871

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ুিা স য়া, স িং আোঃ র  ান, 

িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 5285 - 4690 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5872

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী ম াসিন, স িং  ৃি আোঃ 

রসেদ, িািং- ঐ
2.00  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5873

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
লাল স য়া, স িং  ুনিুর আলী, 

িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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খসিয়ান
আর.এি দাগ
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খসিয়ান
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5874

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আোঃ শুকু্কর, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.40  াগসররসিল - - 1947 - 1998 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5875

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জাফর আল , স িং মগালা  

 সকর, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 3101 - 3101 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5876

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম া াম্মদ আলী, স িং ফয়জুর 

র  ান, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3101 - 3101 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5877

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 সিরাজুল  ক, স িং িা চু 

আ ম্মদ, িাঙÑ ঐ
0.30  াগসররসিল - - 3101 - 3101 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5878

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নজু স য়া, স িং  ৃি ে র আলী, 

িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3101 - 3101 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5879

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  ািু স য়া,  স িংয় ঐ, িািং- ঐ 0.50  াগসররসিল - - 3101 - 3101 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5880

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুর আলী, স িং  ঠান্ডা স য়া, িা- 

ঐ
0.40  াগসররসিল - - 3101 - 3101 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5881

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ কসর , স িং িসিউর 

র  ান, িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 3101 - 3101 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5882

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ঠান্ডা স য়া, ি র আলী, িািং- ঐ 1.00  াগসররসিল - - 3101 - 3101 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5883

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম া াম্মদ নসছি, স িং িসি 

উসিন, িািং- ঐ
1.25  াগসররসিল - - 3101 - 3101 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5884

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কসির আ ম্মদ, স িং আজগর 

আলী, িািং- ঐ
1.30  াগসররসিল - - 3101 - 3101 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5885

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ঠান্ডা স য়া , স িং আোঃ  াসক , 

িািং- ঐ
1.35  াগসররসিল - - 3101 - 3101 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5886

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
সরয়াজ উসিন, স িং নাসজর 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3101 - 3101 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5887

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিানালী, স িং সরয়াজ উসিন, 

িািং- ঐ
1.25  াগসররসিল - - 3101 - 3101 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5888

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল দুদু স য়া, স িং মিানালী, িািং- ঐ 1.00  াগসররসিল - - 3239 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5889

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম া াম্মদ আলী,  স িং সরয়াজ 

উসিন , িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3239 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5890

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
একলাি স য়া, স িং েুনু স য়া, 

িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 3239 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5891

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ আল , স িং  ৃি মগালা  

িারী, িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 3239 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5892

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কসর  উসিন, স িং ম াজা ার 

আলী, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 3239 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5893

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াোঃ েসফ, স িং-নুর আলী, িািং- 

ঐ
0.30  াগসররসিল - - 3229 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5894

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িা চুল আল  ,স িং 

 সনরুজ্জা ন স য়া, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 3229 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5895

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 সনরুজ্জা ান , স িং আফছার 

আলী, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3229 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5896

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 সনরুজ্জা ান, স িং  ৃি িয়াচ 

আলী, িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3229 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5897

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী আকির, স িং  ৃি  সনর 

উসিন, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3239 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5898

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফসকর আ ম্মদ, স িং  ৃি ঐ, 

িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 3229 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5899

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম স র আলী, স িং  ৃি ফসকর 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3229 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5900

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 নিাজ আলী, স িং আোঃ  াসক  

আলী, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3229 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5901

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 সনা স য়া, স িং  ৃি আলী 

আকির, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3229 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5902

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ইি াইল, স িং আলী ম াসিন, 

িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 3181 - 3190 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5903

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িুলিান আ ম্মদ, স িং নসজর 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3181 - 3190 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5904

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িসফকুর র  ান, স িং আলী 

আকির, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5905

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নজু স য়া,  স িং ি াদ আলী, 

িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5906

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ািু স য়া, স িং আজগার আলী, 

িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5907

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
েসফকুর র  ান, স িং আিুল 

কাসে , িািং- ঐ
1.25  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5908

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফজর র  ান, স িং নছর আলী, 

িািং- ঐ
0.92  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-৭/ াসি অি ২০১৮-

১৯ সরোঃ

5909

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ীর আ ম্মদ, স িং িসের 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 2537 - 2640 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5910

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী স য়া, স িং িিায়দুল  ক, 

িািং- ঐ
1.25  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5911

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
রস   স য়া, স িং আলী চাাঁ ন 

ম ম্বার, িািং- ঐ
1.30  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5912

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িুলিান আ ম্মদ, স িং িস র 

উসিন, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5913

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 সনা স য়া, স িং  ায়দার আলী, 

িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5914

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 কিুল আ ম্মদ, স িং স য়া 

ম াসিন, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5915

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কালা স য়া, স িং স য়া ম াসিন, 

িািং- ঐ
1.30  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5916

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ি র স য়া, স িং ম া াাম্মদ 

আলী, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5917

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
রস   আলী, স িং আনছার 

আলী, নািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5918

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াোঃ কালু, স িং আসরফ উল্লা  , 

িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5919

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িি ান আলী, স িং িস দ 

আলী, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5920

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কালু স য়া, স িং িাইফুল 

র  ান, িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5921

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিানা সিসি, স িং অসি  

মগালা , িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5922

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফাসখ স য়া, স িং কালা চান 

স য়া, িািং- ঐ
0.15  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5923

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িফর আলী, স িং মিাসল ান 

স য়া, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5924

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িফর স য়া, স িং  ৃি  াসিিুর 

র গ ান, িািং- ঐ
0.60  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5925

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িসিউর র  ান, স িং 

মিাসল ান, িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5926

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আদর  স য়া, স িং জ র স য়া, 

িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5927

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জাসনা স য়া, স িং  ৃি আলী 

স য়া, িািং- ঐ
0.80  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5928

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িজরুক স য়া, স িং কালা চান, 

িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5929

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম স র আলী, স িং ঠান্ডা স য়া, 

িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5930

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াজাফ্ফর স য়া, স িং  াসিিুর 

র  ান, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5931

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  ুক্তার  স য়া, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.60  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5932

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িাস ি স য়া, স িং জাফর 

আল , িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5933

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
োের আ ম্মদ, স িং আস কুর 

র  ান, িািং- ঐ
0.15  াগসররসিল - - 3200 - 3213 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5934

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কাসদর আলী, স িং মিািা ান, 

িািং- ঐ
1.50  াগসররসিল - - 1371 - 1186 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-২/ াসি অি ২০১২-

১৩ সরোঃ

5935

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নাসজর ম াসিন, স িং ফিার 

র  ান, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5936

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুর আ ম্মদ, স িং ফসকর 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5937

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিুল ম াসিন, স িং ফজলুর 

র  ান, িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5938

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কালু চান স িং মগালাল ম াসিন, 

িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5939

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
খুলু স য়া, স িং আস র  া জা, 

িািং- ঐ
0.60  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5940

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াখসলচুর র  ান স িং ম োন 

ৃাৃালী, িািং- ঐ
1.25  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5941

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াোঃ কালু, স িং কাসদর আলী, 

িািং- ঐ
0.60  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5942

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াোঃ আলী, স িং আোঃ কাসলক, 

িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5943

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফসকর আ ম্মদ, স িং জব্বর 

আলী, িািং- ঐ
0.80  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5944

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জাফর আ ম্মদ, স িং ঐ, িািং- 

ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5945

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আস র ম াসিন, স িং  ৃি 

এ দাদ, িািং- ঐ
0.80  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5946

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াজা ার স য়া, স িং আলী 

স যা, িািং- ঐ
0.20  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5947

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়  মগালা , স িং আস র 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5948

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জাফর আল ি, স িং রসেদ 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.60  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5949

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 সিউর র  ান, স িং 

ম াজাফ্ফর স য়া, িািং- ঐ
0.70  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5950

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আ ম্মদ আলী, স িং ম াোঃ কালু, 

িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5951

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আোঃ  াস দ, স িং ঐ, িাÑ ঐ 0.25  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5952

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
েফর  লু্লক, স িং িস জ 

মগালা , িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5953

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম া াম্মদ আলী, স িং আস র 

 া জা, িািং- ঐ
0.25  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5954

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আবু্দল নিী, স িং  ৃি 

মিাসল ান, িািং- ঐ
0.45  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5955

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 সনা স য়া, স িং কাসদর 

ম াসিন, িািং-ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5956

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মগারা স য়া, স িং ম া াম্মদ 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.60  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5957

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফসকর আ ম্মদ, স িং ম াোঃ িাচু্চ, 

িািং- ঐ
0.75  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5958

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িাস ি স য়া, স িং  ৃি  ুক্তার, 

িািং- ঐ
0.25  াগসররসিল - - 3270 - 3237 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5959

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ুনিুর আলী, স িং িফর  লু্লক, 

িািং- ঐ
0.20  াগসররসিল - - 3599 - 3351 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5960

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আস র ম া াম্মদ, স িং  াসিিুর 

র  ান, িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3599 - 3351 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5961

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াস্তাক আ ম্মদ , স িং  াস দ 

আলী, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3599 - 3351 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5962

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী ম া াম্মদ, স িং  ৃি 

 াি ি, িািং- ঐ
0.60  াগসররসিল - - 3239 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5963

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াোঃ  াসে  স িং  ৃি ফজলুর 

র  ান, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3239 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5964

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী ম া াম্মদ, স িং িসদউর 

র  ান, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3239 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5965

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ইব্রা ী  স িং ঐ, িািং- ঐ 1.25  াগসররসিল - - 3128 - 3136 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5966

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
খসলরুর র  ান, স িং ম দাসয়ি 

আলী, িািং- ঐ
0.60  াগসররসিল - - 3128 - 3136 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5967

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ুইো স য়া, স িং  ৃি মিাি ান, 

িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3128 - 3136 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5968

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
এজা ার স য়া, স িং আোঃ  াস দ, 

িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 3128 - 3136 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5969

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ  াস দ, স িং স  ািু স য়া, 

িািং- ঐ
0.45  াগসররসিল - - 3128 - 3136 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5970

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ জসলল, স িং কালু স য়া, 

িািং- ঐ
0.25  াগসররসিল - - 3128 - 3136 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5971

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ািু স য়া, স িং আোঃ  াস দ, িািং-

 ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3592 - 3345 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5972

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িুলিান আ ম্মদ, স িং জির 

 লু্লক, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 3592 - 3345 2

রসিি

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5973

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফসকর ম া াম্মদ, স িং মগালা  

িারী, িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 3592 - 3345 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5974

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াোঃ ম াসিন, স িং আিুল 

 নিুর, িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 3592 - 3345 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5975

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
স য়া ম াসিন, স িং িসদউর 

র  ান, িািং- ঐ
0.10  াগসররসিল - - 3592 - 3345 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5976

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল গুরা স য়া, স িং ইব্রা ী , িািং- ঐ 1.00  াগসররসিল - - 3101 - 3101 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5977

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ো চু স য়া স িং আোঃ  ক, িািং- 

ঐ
0.60  াগসররসিল - - 3101 - 3101 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5978

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 কিুল আ ম্মদ, স িং  ৃি 

িসদউর র  ান, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 2548 - 2672 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5979

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 সফজুর র  ান, স িং  ৃি কালা 

চান, িািং- ঐ
0.20  াগসররসিল - - 2548 - 2672 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5980

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িসদউরজ্জা ান, স িং 

আেফুজ্জা ান, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 2548 - 2672 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5981

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
সিরাজ স য়া, স িং িজরু স য়া, 

িািং- ঐ
0.80  াগসররসিল - - 2548 - 2672 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5982

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নুর আলী স িং  ৃি গুরা স য়া, 

িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 2548 - 2672 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5983

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল জাফর আল , স িং ঐ, িািং- ঐ 0.12  াগসররসিল - - 2548 - 2672 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5984

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াখসলচুরজ্জা ান, স িং র  ি 

আলী, িািং- ঐ
0.20  াগসররসিল - - 2548 - 2672 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5985

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াোঃ ম াসিন, স িং র  ি 

আলী, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5986

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
গুরা স য়া, স িং  ৃি আলী 

ম াসিন, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5987

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ আল , স িং  ৃি আোঃ 

রস  , িািং- ঐ
0.60  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5988

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী ম াসিন, স িং এখলাি 

স য়া, িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5989

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আঞু্জ স য়া, স িং  ৃি ম াখসলছ, 

িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5990

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম াোঃ ম াসিন, স িং ঐ, িািং-ঐ 0.20  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5991

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ই া  উসিন, স িং  ৃি ম স র 

আলী, িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5992

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ছিয়দ আল , স িং ইয়াকুি 

আলী, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5993

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ আল , স িং  ৃি   র 

আলী, িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5994

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জালাল স য়া, স িং  ৃি িাস ি 

স য়া, িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

5995

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
নাসজর ম াসিন স িং মিাসল ান 

স য়া, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5996

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
সনজা ুসিন, স িং র  ি আলী, 

িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5997

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ুনিুর আলী, স িং র  ি আলী, 

িািং- ঐ
0.60  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5998

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
স য়া ম াসিন, স িং ৃাৃাসজজ, 

িািং- ঐ
0.25  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

5999

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম োন আলী, স িং  িুলিান 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6000

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িুলিান স য়া, স িং এজা ার 

স য়া, িািং- ঐ
0.80  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6001

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফজল কসর , স িং ৃাৃাস র 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.03  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6002

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িুলিান আ ম্মদ, স িং নছরি 

আলী, িািং- ঐ
1.25  াগসররসিল - - 2634 - 2750 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6003

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আসজজ আ ম্মদ, স িং ঐ, িািং- 

ঐ
0.30  াগসররসিল - - 2537 - 2640 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6004

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কালু স য়া, স িং আোঃ  াসক , 

িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 2537 - 2640 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6005

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জাসকর ম াসিন, স িং  ৃি 

মিাসল ান, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 2537 - 2640 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6006

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ  াসক , স িং ইউছুফ আলী, 

িািং- ঐ
0.80  াগসররসিল - - 2537 - 2640 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6007

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আোঃ রসেদ, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.25  াগসররসিল - - 2537 - 2640 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6008

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ আল , স িং জব্বার 

আলী, িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 2537 - 2640 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6009

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল নাসছর ম াসিন, স িং ঐ, িািংঐ 0.25  াগসররসিল - - 2537 - 2640 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6010

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিুর ম াসিন, স িং ছিয়দুর 

র  ান, িািং- ঐ
0.60  াগসররসিল - - 2537 - 2640 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6011

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মজিাল উসিন, স ঙ  ুনিুর 

আলী, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 2515 - 2780 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6012

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জসিরি স য়া, স িং 

িসদউজ্জা ান, িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 2515 - 2780 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6013

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
খসললুর র  ান, স িং আোঃ 

 াসক , িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 2515 - 2780 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6014

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আনু স য়া, স িং  ৃি ম া াম্মদ 

আলী, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 2515 - 2780 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6015

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মগারনুর সিসি, স্বা ী ছিয়দ 

আল , িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 2515 - 2780 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6016

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল নুর িিু, স িং িলা স য়া, িাÑ ঐ 0.40  াগসররসিল - - 2515 - 2780 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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সি.এি  

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6017

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মগালা  ম াসিন, স িং 

 সররুজ্জা ান  িািং- ঐ
1.25  াগসররসিল - - 2515 - 2780 1

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-৬/ াসি অি ২০১৮-

১৯ সরোঃ।

6018

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াোঃ কালু, স িং ছিয়দ আল , 

িািং- ঐ
0.25  াগসররসিল - - 2515 - 2780 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6019

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াোঃ ফসকর , স িং ইউছফ 

আলী, িািং- ঐ
0.20  াগসররসিল - - 2515 - 2780 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6020

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ রসেদ, স িং ফসকর 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.60  াগসররসিল - - 2515 - 2780 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6021

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফসরদ ম া াম্মদ, স িং কাস   

আলী, িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 2515 - 2780 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6022

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ স য়া, স িং ম াসিন 

আলী, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 2515 - 2780 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6023

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িারী স য়া, স িং িুরি আল , 

িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 2515 - 2780 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6024

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কাজী ফসকর, স িং আ ম্মদ 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 2515 - 2780 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6025

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িা াদ, স িং ম ািসনজ্জা া, িািং-

ঐ
0.15  াগসররসিল - - 2515 - 2780 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6026

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আ দু স য়া, স িং ছিয়দ ,িািং- 

ঐ
0.25  াগসররসিল - - 2515 - 2780 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6027

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল কালা , স িং  ািু স য়া, িািং- ঐ 0.30  াগসররসিল - - 2515 - 2780 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6028

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ািু স য়া, স িং আোঃ রসেদ, িািং-

 ঐ
0.65  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6029

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 াজী আোঃ জসলল, স িং  ৃি 

আেরাফ আলী, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6030

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম াকসলচুর,  স িং ঐ, িািংঐ 1.00  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6031

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কসির আ ম্মদ, স িং আব্বাছ 

আলী, িািং- ঐ
0.80  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6032

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িারী স য়া, স িং  ািান আলী, 

িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6033

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কাসে  আলী, স িং  ুক্তার, িািং 

-ঐ
0.25  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6034

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল িুভাষ চন্দ্র, স িং  সনন্দ্র, িািং- ঐ 0.30  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6035

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আসি  িড়–য়া, স িং রনসজৎ 

িড়–য়া, িািং- ঐ
0.25  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6036

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কাসদর ম াসিন, স িং মিানা 

স য়া, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6037

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
এখলাি স য়া, স িং িসদউর 

র  ান, িািং-ঐ
1.00  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6038

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ান্নান স য়া , স িং  ািু স য়া, 

িািং- ঐ
0.70  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

Page 535



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6039

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফসরদ আল , স িং িসদউর 

র  ান, িািং- ঐ
0.60  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6040

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কালু , স িং কাসে  আলী, িািং- 

ঐ
0.30  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6041

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াোঃ রসেদ, নাসজর ম াসিন, 

িািং-ঐ
0.50  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6042

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ি াদ স য়া, ম াোঃ ম াসিন, িািং-

 ঐ
0.65  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6043

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী ম াসিন, স িং মগালা  

ম াসিন, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6044

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল মিাি ান, স িং মিানালী, িািং- ঐ 0.50  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6045

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল মগালা , স িং আোঃ িারী, িািং- ঐ 0.14  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6046

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িসদউর র  ান, স িং ম াস্তাক 

স য়া, িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6047

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িাদো স য়া, স িং রস দ 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6048

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম োন আলী, স িং ইসলয়াছ, 

িািং- ঐ
0.60  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6049

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িসের আ ম্মদ, স িং আ ম্মদ 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.20  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6050

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
রসেদ আ াম্মদ, স িং ছিয়দুর 

র  ান, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 5167 - 4612 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6051

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ইিলা  স য়া, স িং মগালা  

কাসদর, িািং- ঐ
0.20  াগসররসিল - - 2614 - 2557 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6052

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
রসেদ , স িং দসললুর র  ান, 

িািং- ঐ
0.37  াগসররসিল - - 2614 - 2557 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6053

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াকিুল, স িং  ৃি  ারু স য়া, 

িািং- ঐ
1.10  াগসররসিল - - 2614 - 2557 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6054

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আিু িাস র , স িং ঐ, িািং- ঐ 1.00  াগসররসিল - - 2614 - 2557 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6055

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল িািু স য়া, স িং ঐ, িািং- ঐ 1.00  াগসররসিল - - 2614 - 2557 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6056

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
চান স য়া,  স িং নাসজর 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 2614 - 2557 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6057

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী ম াসিন, স িং  ৃি 

জয়নুল, িািং -ঐ
1.00  াগসররসিল - - 2614 - 2557 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6058

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফজল কসর , স িং  ৃি মগালা , 

িািং- ঐ
0.25  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6059

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িা চু, স িং ম স র আলী, িািং- 

ঐ
0.50  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6060

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল িুরি আল , স িং ঐ, িািং-ঐ 0.50  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6061

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল িসের, স িং ঐ, িািং- ঐ 0.30  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6062

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল জাফর আ ম্মদ, স িং ঐ, িািং-ঐ 0.25  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6063

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জাসগর ম াসিন, স িং মগালা  

ম াসিন, িািং- ঐ
0.45  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6064

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ে র আলী, স িং  ৃি লাল 

স য়া, িািং- ঐ
0.37  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6065

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 আোঃ র  ান, স িং ে র আলী, 

িািং- ঐ
0.37  াগসররসিল - - 2614 - 2557 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6066

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আস র ম াসিন, স িং িা চু, 

িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 2614 - 2557 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6067

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কাসদর আলী, স িং  ুক্তার, িািং-

০ ঐ
0.37  াগসররসিল - - 2614 - 2557 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6068

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িুলিান , স িং নুর আ ম্মদ, 

িািং- ঐ
0.34  াগসররসিল - - 2614 - 2557 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6069

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
লাকু স য়া, স িং িাদো স য়া, 

িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 2537 - 1640 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6070

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মকিাি আলী, স িং জা ঙ্গীর, 

িািং- ঐ
0.60  াগসররসিল - - 2537 - 1640 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6071

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ ছালা , স িং নুরুল ইিলা , 

িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 2537 - 1640 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6072

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল কালা , স িং  ারু স য়া, িািং- ঐ 0.37  াগসররসিল - - 2537 - 1640 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6073

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিু িাস র মচৌধুরী, স িং আলী 

চান, িাÑ ঐ
0.50  াগসররসিল - - 2537 - 1640 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6074

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ আল , স িং স য়া 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 2537 - 1640 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6075

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল জাফর আল , স িং ঐ, িািং- ঐ 0.28  াগসররসিল - - 2537 - 1640 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6076

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
োসকর আলী, স িং  ৃি রসেদ 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.25  াগসররসিল - - 2537 - 1640 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6077

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িসিউর র  ান, স িং কালু চান, 

িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6078

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ম াজা ার স িং ছিয়দ, িািং- ঐ 0.40  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6079

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ িারী স িং ম াসিন আলী, 

িািং-ঐ
0.42  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6080

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ছিয়দ আ ম্মদ, স িং ম াজা ার 

স য়া, িািং- ঐ
0.10  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6081

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আিুল ম াসিন, স িং  ৃি ঠান্ডা 

স য়া, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6082

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ো াআল , স িং আিুল 

ম াসিন, িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6083

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল ফজর আল , স িং ঐ, িািং- ঐ 0.25  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6084

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কায়ছার আ ম্মদ, স িং িা চু 

স য়া, িািং- ঐ
0.45  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6085

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আলী স য়া, স িং মখাকন, িািং- 

ঐ
0.50  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6086

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
জাফর আল , স িং  নু স য়া, 

িািং- ঐ
0.35  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6087

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কাসে  আলী, স িং সিকান্দর, 

িািং - ঐ
0.25  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6088

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল আোঃ শুকু্কর স িং নাসছর, িািং- ঐ 0.20  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6089

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আব্বাছ স য়া, স িং দুলাল, িািং- 

ঐ
0.20  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6090

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
রস   মচৌদুরী, স িং  ৃি আলী 

চান, িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6091

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 াসখ স য়া, স িং আব্বাছ, িািং- 

ঐ
0.15  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6092

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিাসল ান, স িং  ুি জাফর 

আ ম্মদ, িািং- ঐ
0.80  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6093

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
কালা, স িং আইয়ুি আলী, িািং- 

ঐ
0.65  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6094

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
স য়া আলী, স িং িসের আ ম্মদ, 

িািং- ঐ
0.15  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6095

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  া ািুি, স িং িা িু, িািং- ঐ 1.35  াগসররসিল - - 3184 - 3193 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-২/ াসি অি ২০১৮-

১৯ সরোঃ।

6096

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িানসজয়া স য়া, স িং আস র 

ম াসিন, িািং-ঐ
0.50  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6097

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল  ুক্তার স য়া, স িং ঐ, িািং- এ 0.50  াগসররসিল - - 2109 - 2168 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6098

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
সদলদার, স িং ম াজাসম্মল, িািং- 

ঐ
1.25  াগসররসিল - - 1329 - 3279 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

স িআর-৯/ াসি অি ২০১২-

১৩ সরোঃ

6099

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
সিরাজ , স িং ঠান্ডা স যা, িািং- 

ঐ
0.40  াগসররসিল - - 52 - 74 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6100

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ আসজজ, স িং এজা ার 

স যা, িািং- ঐ
1.00  াগসররসিল - - 260 - 219 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6101

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ম াসিন আলী, স িং কালা চান, 

িািং- ঐ
0.37  াগসররসিল - - 260 - 219 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6102

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িাস ি আলী, স িং  ুক্তার স য়া, 

িািং- ঐ
0.37  াগসররসিল - - 260 - 219 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6103

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 াসক  আলী, স িং  ৃি 

আেরাফ, িািং- ঐ
0.50  াগসররসিল - - 260 - 219 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6104

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
আোঃ র  ান, স িং মখাদািক্স িািং-

 ঐ
0.40  াগসররসিল - - 1329 - 1149 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6105

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ুক্তার আ ম্মদ, স িং  ৃি  ারুন 

স য়া, িািং- ঐ
0.60  াগসররসিল - - 1329 - 1149 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6106

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
 ুকিুল আ ম্মদ, স িং ঐ, িািং- 

ঐ
0.37  াগসররসিল - - 1329 - 1149 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6107

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
িজরু স য়া, স িং  ৃি লাল 

স য়া, িািং- ঐ
0.30  াগসররসিল - - 1329 - 1149 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6108

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
মিাস র ম াসিন, স িং  ৃি আোঃ 

জাব্বার, িািং- ঐ
0.40  াগসররসিল - - 1329 - 1149 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6109

কক্সিাজার উসখয়া রাজারকূল  াগসলরসিল
ফারুক আ ম্দ, স িং মকের 

আলী, িািং- ঐ
0.25  াগসররসিল - - 1329 - 1149 2

রসিি

িাড়ীঘর িিিসভো

6110 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম ৌোঃ ো ছুল ইিলা  স িা- 

আোঃ িাসরিািং- জা মান  াড়া

0.60 জাসলয়া ালিং 3792 5,689 2, 509 রসিি িিি িাড়ী

6111 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আিু িাস র স িা- ম াোঃ আল  

  িািং- জা মান  াড়া

0.40 জাসলয়া ালিং 3792 5,689 2, 509 রসিি িিি িাড়ী

6112 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে নুরুল ইিলা  স িা-  ৃি 

ফসকর আ  দ িািং- জা মান 

 াড়া

0.40 জাসলয়া ালিং 3792 5,689 2, 509 রসিি িিি িাড়ী

6113 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে নুরু রসেদ  স িা-  ৃি ফজল 

কসর  িািং- জা মান  াড়া

0.40 জাসলয়া ালিং 3792 5,689 2, 509 রসিি িিি িাড়ী

6114 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে নুরুল আল    স িা-  ৃি জর 

আলী    িািং- সিে অসফি  াড়া

0.25 জাসলয়া ালিং 3548 5548 2 রসিি  ুকুর

6115 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে িুরুি আল    স িা-  ৃি জর 

আলী    িািং- সিে অসফি  াড়া

0.25 জাসলয়া ালিং 3548 5548 2 রসিি  ুকুর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6116 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  িসজদ িািং- সিে অসফি  াড়া 0.20 জাসলয়া ালিং 3549 5549 2 রসিি  িসজদ

6117 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম াোঃ  াসনফ    স িা- ইছ াক 

আ  দ    িািং- সিে অসফি 

 াড়া

0.15 জাসলয়া ালিং 3550 5565 2 রসিি িিি িাড়ী

6118 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে নুর ম া াম্মদ  স িা-  ৃি 

জব্বার আলী িািং- সিে অসফি 

 াড়া

0.15 জাসলয়া ালিং 3550 5565 2 রসিি িিি িাড়ী

6119 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে র  ািুল্লা     স িা- েসফ 

আল  িািং- সিে অসফি  াড়া

0.15 জাসলয়া ালিং 3550 5565 2 রসিি িিি িাড়ী

6120 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে জাফর আল   স িা-  ৃি 

িসদউর র  ান    িািং- সিে 

অসফি  াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 3550 5565 2 রসিি িিি িাড়ী

6121 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  া  ুদ আল স িা-  ৃি রসেদ 

আ  দ  িািং- সিে অসফি  াড়া

0.15 জাসলয়া ালিং 3550 5565 2 রসিি িিি িাড়ী

6122 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে খাসদজা মিগ   স্বা ী- নসজর 

আ  দ    িািং- সিে অসফি 

 াড়া

0.15 জাসলয়া ালিং 3550 5565 2 রসিি িিি িাড়ী

6123 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম াোঃ ছিয়দ    স িা-  ৃি 

িুলিান আ  দিািং- সিে 

অসফি  াড়া

0.15 জাসলয়া ালিং 3550 5565 2 রসিি িিি িাড়ী

6124 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ফসরদ আল   স িা-  ৃি িসের 

উল্লা   িািং- সিে অসফি াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3551 5550 2 রসিি িিি িাড়ী

6125 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম ৌোঃ আলী আ  দ স িা- ৃি 

ম স র আলী  িািং- সিে 

অসফি াড়া

0.15 জাসলয়া ালিং 3551 5550 2 রসিি িিি িাড়ী

6126 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে কসির আ  দ  স িা-  ৃি 

ম স র আলী িািং- সিে অসফি 

 াড়া

0.15 জাসলয়া ালিং 3551 5550 2 রসিি িিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6127 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম ৌোঃ আসিক উল্লা স িা- ম ৌোঃ 

আলী আ  দ িািং- সিে 

অসফি াড়া

0.15 জাসলয়া ালিং 3551 5550 2 রসিি িিি িাড়ী

6128 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আসজজুল  ক   স িা- ম ৌোঃ 

আলী আ  দ িািং- সিে অসফি 

 াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3551 5550 2 রসিি িিি িাড়ী

6129 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ে র  ুলু্লক    স িা-  ৃি রসেদ 

আ  দ িািং- সিে অসফি  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3551 5550 2 রসিি িিি িাড়ী

6130 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  স  উসিন    স িা-  ৃি জ র 

আলী   িািং- সিে অসফি  াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 3551 5550 2 রসিি িিি িাড়ী

6131 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম ািারক স িা-  ৃি রসেদ 

আ  দ িািং- সিে অসফি  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3551 5550 2 রসিি িিি িাড়ী

6132 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে িািুল স য়াস িা-  ৃি আর ান 

আলী িািং- সিে অসফি  াড়া

0.30 জাসলয়া ালিং 2986 4412 2 রসিি িিি িাড়ী

6133 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ইব্রাস  স িা- ছিয়দুর র  ান   

িািং- সিে অসফি  াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 2986 4412 2 রসিি িিি িাড়ী

6134 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ইি াইল স িা- ছিয়দুর র  ান 

   িািং- সিে অসফি  াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 2986 4412 2 রসিি িিি িাড়ী

6135 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ইছা ক আ স দ  স িা- 

ছিয়দুর র  ান   িািং- সিে 

অসফি  াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 2986 4412 2 রসিি িিি িাড়ী

6136 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ছিয়দুর র  ান স িা-  ৃি 

ম স র আলী িািং- সিে অসফি 

 াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 2986 4412 2 রসিি িিি িাড়ী

6137 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে উি ান স িা- েসফ উল্লা   

িািং- সিে অসফি  াড়া

0.04 জাসলয়া ালিং 2986 4412 2 রসিি িিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6138 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  ুক্তার স য়া  স িা-  াজী ম াোঃ 

কালু  িািং- সিে অসফি  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6139 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  াস দুর র  ান স িা- আরেি 

আলী    িািং- সিে অসফি  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6140 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ইউিুফ আলী   স িা-  ৃি আোঃ 

কাসদর  িািং- সিে অসফি  াড়া

1.20 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6141 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম াোঃ আল   স িা- ইউিুফ 

আলী িািং- সিে অসফি  াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6142 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে মচরালী স িা- আোঃ কাসদর িািং-

 সিে অসফি  াড়া

1.00 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6143 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে মিানালী স িা- আিুল 

 রািিািং- সিে অসফি  াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6144 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে নাসছর উসিন   স িা- ম াোঃ 

এৎা ারিািং- সিে অসফি  াড়া

0.30 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6145 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  ঞু্জর আল     স িা-  াজী 

ম াোঃ কালু    িািং- সিে অসফি 

 াড়া

0.30 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6146 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  াজী ম াোঃ কালু স িা-  ৃি 

নািজ উসিন িািং- সিে অসফি 

 াড়া

2.00 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6147 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ফসরদ স য়া স িা- ইউছু  

আলীিািং- সিে অসফি  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6148 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে িফুর স য়া স িা- ইউছু  

আলীিািং- সিে অসফি  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6149 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ে িু স য়া স িা- ইউছু  

আলীিািং- সিে অসফি  াড়া

1.20 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6150 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  সফজ স য়া    স িা-  ৃি আোঃ 

জব্বার   িািং- সিে অসফি  াড়া

1.00 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6151 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম লাল স য়াস িা- নসজর 

আ  দ    িািং- জা মান  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6152 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আিদুল কসর   স িা- ইউিুফ 

আলীিািং- সিে অসফি  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6153 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম াোঃ আজা ার স য়া    স িা- 

নাসজ ুসিন  িািং- সিে অসফি 

 াড়া

1.00 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি কৃসষ জস 

6154 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  সনর আ স দ স িা- 

আেরাফুজ্জা ান   িািং- সিে 

অসফি  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6155 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  ীর কাসে  আলীস িা- আ ীর 

 া জা    িািং- সিে অসফি  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6156 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে কসির আ  দ স িা-  ৃি 

ম াখসলছুর র  ান িািং- জা মান 

 াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6157 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আোঃ গফুর স িা-  ৃি 

ম াখসলছুর র  ান  িািং- 

জা মান  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6158 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে িা ছুল আল  স িা- কসির 

আ  দিািং- জা মান  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6159 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম ািসল  উসিনস িা- ছসখর 

আ  দ    িািং- জা মান  াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6160 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে জাফর আল     স িা- কসির 

আ  দ    িািং- জা মান  াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6161 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  ীর আ  দ    স িা- জসলল 

আ  দ    িািং- সিে অসফি 

 াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6162 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আলী আকির  স িা- মিালিান 

িািং- সিে অসফি  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6163 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে িা ছু আল     স িা-  ৃি 

িুজুসরকািািং- সিে অসফি  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6164 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম ািন আ  দ স িা-  ৃি 

আিুল মিা া িািং- সিে অসফি 

 াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6165 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে মগালা  েরীফ  স িা- আিুল 

কাসে     িািং- সিে অসফি 

 াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6166 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে িা ছুর আল  স িা- 

মিালায় ান িািং- সিে অসফি 

 াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6167 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম াোঃ আলী স িা- 

মিালায় ানিািং- সিে অসফি 

 াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6168 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আিুল কালা     স িা- 

মিালায় ানিািং- সিে অসফি 

 াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6169 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে নসজর আ স দ স িা- িসদউর 

র  ান    িািং- সিে অসফি  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6170 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আক্তার স য়া    স িা- নসজর 

আ স দ    িািং- সিে অসফি 

 াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6171 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে জালাল স য়াস িা- নসজর 

আ  দ    িািং- সিে অসফি 

 াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6172 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম াোঃ ম ািন  স িা- ফজল 

কসর িািং- সিে অসফি  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6173 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ছসগর আ  দ   স িা- ইয়াকুি 

আলী    িািং- সিে অসফি  াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6174 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে কসির আ  দ  স িা- 

ম াখসলছুর র  ান িািং- সিে 

অসফি  াড়া

0.40 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6175 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ছিয়দ আল    স িা-  ৃি 

ম াোঃ আলী    িািং- মিানাইছসড়

0.15 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6176 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে িসদ আল  স িা-  ৃি আ  দ 

আলী িািং- মিানাইছসড়

0.15 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6177 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে গুড়া স য়া স িা-  ৃি ফজল 

আ  দ িািং- মিানাইছসড়

1.00 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6178 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  াস দুর র  ান স িা-  ৃি 

ইয়াকুি  িািং- মিানাইছসড়

0.20 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6179 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে িসদউল আল   স িা-  ৃি 

ইয়াকুি িািং- মিানাইছসড়

1.00 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6180 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে নুর আ  দস িা-  ৃি ম াছন 

আলী িািং- মিানাইছসড়

1.20 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6181 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে িা ছুল আল    স িা-  ৃি 

ম াজা ার    িািং- মিানাইছসড়

0.30 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6182 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে িসদ আল স িা-  ৃি নুর 

ম া াম্মদ িািং- মিানাইছসড়

1.00 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6183 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে কাসে  আলী   স িা-  ৃি 

ম ঠান আলী িািং- মিানাইছসড়

1.20 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6184 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  ঞু্জর স য়া স িা-  ৃি দুদু 

স য়ািািং- মিানাইছসড়

2.00 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িাড়ী ি িাগান

6185 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ছিয়দ আল    স িা-  ৃি 

ম ঠান আলী (িা মাইয়া)  িািং- 

সিে অসফি  াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6186 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  সিউর র  ানস িা- জিুর 

স য়ািািং- সিে অসফি  াড়া

0.15 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6187 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে রসফ আল     স িা- মিালিান 

আ স দ িািং- সিে অসফি  াড়া

0.15 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6188 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে িসফ আল স িা-  ৃি ম ঠান 

আলী (িা মাইয়া)  িািং- সিে 

অসফি  াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6189 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ফসরদ আল     স িা- ম াোঃ 

আলীিািং- সিে অসফি  াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 3565 5568 2 রসিি িিি িাড়ী

6190 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে জাফর উল্লা  খসলফাস িা-  ৃি 

ইছা াক ছিদয িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

1.75 জাসলয়া ালিং 1 46 2 রসিি কৃসষ জস 

6191 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আোঃ জসললস িা-  ৃি নসজর 

আ  দ িািং- উোঃ মিানার াড়া

1.00 জাসলয়া ালিং 1 46 2 রসিি কৃসষ জস 

6192 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  ঞু্জর আল     স িা-  ৃি 

 াজী আবু্দল  াসজদ   িািং- 

উোঃ মিানার াড়া

0.40 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6193 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ো িুল আল    স িা-  ৃি 

আিু িক্কর   িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.40 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6194 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আবু্দল  স্তফা ( ুসক্তসযাদ্ধা) 

স িা- মলাক ান  াসক  িািং- 

উোঃ মিানার াড়া

0.25 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6195 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম াোঃ কা াল ম াসিনস িা-  ৃি 

 াজী আবু্দল জসলল   িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6196 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আবু্দর রসেদ    স িা-  ৃি 

িুলিান আ স দ    িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6197 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম াছাোঃ আয়ো মিগ     স িা- 

 ৃি ইসিছ স য়া    িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6198 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম াছাোঃ রস  া মিগ স্বা ী- নুর 

আল িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6199 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে নুরুল আফছার স িা-  ৃি ম াোঃ 

আল    িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.15 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6200 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম াোঃ ইি াইল  স িা-  ৃি 

মগালা  িারী িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.07 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6201 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে মিার ান স য়া  স িা-  ৃি 

মগালা  িারী িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.07 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6202 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আোঃ ছালা     স িা-  ৃি আিু 

িাস র িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6203 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে মিানালী    স িা-  ৃি আ ীর 

ম াসিন িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6204 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ছিয়দ কসর     স িা- অজ্ঞাি  

  িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6205 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম াসিন আলী  স িা-  ৃি 

আ ীর ম াসিন িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6206 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ছছয়দ আল  স িা-  ৃি 

খসললুর র  ান িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6207 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম াসিন আল স িা-  ৃি 

আস ন উল্লা  িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6208 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম াোঃ ম াসিনস িা-  ৃি আস ন 

উল্লা  িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6209 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে রাসিয়া খািুন    স্বা ী- স জানুর 

র  ান    িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6210 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আসিয়া খািুন   স্বা ী-  ৃি 

ম াসিন আলী িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6211 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম াোঃ আল স িা-  ৃি দ্বীন 

ইিলা  িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6212 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে রিেন আলী    স িা-  ৃি 

আ ীর ম াসিন িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6213 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে িদর আ  দ   স িা-  ৃি 

ছছয়দ আল  িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6214 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে জাফর আল     স িা-  ৃি 

আিদুল  াসক  িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6215 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে নুর আল    স িা-  ৃি আিদুল 

 াসক  িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6216 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ো িুল আল   স িা-  ৃি 

আিদুল  াসক  িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6217 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ছিয়দ আল    স িা-  ৃি 

আিদুল  াসক  িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6218 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে মজা র আল    স িা-  ৃি 

আিদুল  াসক  িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6219 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম াসিন আলী   স িা-  ৃি 

আিদুল কাসদর িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.12 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6220 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আিুল কালা   স িা-  ৃি 

আিদুল কাসদর িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.12 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6221 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে মিানা িান স িা-  ৃি আিদুল 

কাসদর িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.04 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6222 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  াসজরা খািুন  স িা-  ৃি 

আিদুল কাসদর িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.04 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6223 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ো িুল আল   স িা-  ৃি 

নসজর আ  দ িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6224 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  সজম না মিগ    স িা-  ৃি 

 ািলানা ছিয়ি  িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6225 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে িুলিান আ স দ  স িা-  ৃি 

দ্বীন ইিলা  িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6226 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ডাোঃ আিুল খাসয়র স িা-  ৃি 

ম াসছন আলী িািং-উোঃ 

মিানার াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6227 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আিু সিসিক    স িা-  ৃি 

 ািোঃ িুলিান িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.20 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6228 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আোঃ র  ান ফসকর স িা-  ৃি 

লাল স য়া    িািং- উোঃ 

মিানার াড়া

0.30 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6229 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে নুরু িালা স িা-  ৃি আসি 

উল্লা    িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6230 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আিদুল আসজজস িা- আিদুল 

 িলি স িা- উোঃ মিানার াড়া

0.10 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6231 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে মরজাউল কসর  স িা-  ৃি আোঃ 

খাসলক স িা- উোঃ মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6232 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে  াসজরা খািুন স্বা ী- ইয়াসছন 

আলী    িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6233 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে ম াোঃ েসফ স িা-  ৃি জ র 

আলী   িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6234 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আিদুল  াসজদ স িা-  ৃি নুর 

উসিন   িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6235 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আস র ম াসিন স িা-  ৃি এষা 

আ  দ িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6236 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে জসি  উসিনস িা- ইিলা  

স য়ািািং- উোঃ মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6237 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে িা াি উসিন   স িা- ইিলা  

স য়ািািং- উোঃ মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6238 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে নুরুজ িালা    স িা- িুলিান 

আ  দ  িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.06 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6239 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে েসফ আল স িা- িুলিান 

আ  দ   িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.06 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6240 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে রসিউল আল   স িা- িুলিান 

আ  দ  িািং- উোঃ মিানার াড়া

0.06 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6241 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী জাসলয়া ালিং সিে আরিা মিগ   স িা- রিেন 

আলীিািং- উোঃ মিানার াড়া

0.05 জাসলয়া ালিং 117 164 2 রসিি িিি িাড়ী

6242 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রাজ   ন িড়–য়াস িা- 

মিগুসি িড়–য়া    িািং- 

িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6243 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রইিা িড়–য়া    স িা- মিগুসি 

িড়–য়ািািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6244 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  াসিিু িড়–য়া স িা- মিগুসি 

িড়–য়া    িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6245 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  সর ল িড়–য়া  স িা- মিগুসি 

িড়–য়া    িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6246 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আেি িড়–য়া    স িা- ম  ন্ত 

িড়–য়া িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6247 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছুইয়া িড়–য়া    স িা- ম  ন্ত 

িড়–য়া িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6248 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জিন িড়–য়াস িা- মিসজন্দ্র 

িড়–য়া    িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6249 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে মগাডাইয়া িড়–য়া   স িা- 

সিসরন্দ্র িড়–য়ািািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6250 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে সদসনন্দ্র িড়–য়া   স িা- সিসরন্দ্র 

িড়–য়ািািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6251 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িুদেমন িড়–য়া    স িা- 

মিসজন্দ্র িড়–য়া    িািং- 

িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6252 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে সপ্রয়দেমন িড়–য়া  স িা- 

মিসজন্দ্র িড়–য়া িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6253 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে োন্ত িড়–য়া  স িা- মখিারীিন 

িড়–য়া িািং- িুিুরসিল

1.00 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6254 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে সনিু িড়–য়া স িা- কান্ত 

িড়–য়া  িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6255 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে অসনল িড়–য়া    স িা- কান্ত 

িড়–য়া িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6256 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িুসনল িড়–য়া    স িা- কান্ত 

িড়–য়া  িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6257 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে সিসজন্দ্র িড়–য়া স িা-  সচন 

িড়–য়া িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6258 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িুসদন িড়–য়া   স িা- কসল 

চন্দ্র িড়–য়া  িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6259 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িািয িড়–য়া    স িা-  ৃি 

মকেরী ম া ন িড়–য়া    িািং- 

িুিুরসিল

1.00 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6260 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কুসরানা িড়–য়া স িা-  ৃি 

মকেরী ম া ন িড়–য়া িািং- 

িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6261 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িাঞ্চ  িড়–য়া    স িা- 

অজ্ঞাি   িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6262 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে দ্বীন   ন িড়–য়া   স িা- িসি 

  ন িড়–য়া িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 29 25 1 রসিি িাড়ী

6263 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে সিসজন্দ্র িড়–য়া  স িা- 

শুসিষ িড়–য়ািািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 29 25 1 রসিি িাড়ী

6264 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম  ন্দ্র িড়–য়া  স িা- শুসিষ 

িড়–য়ািািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 29 25 1 রসিি িাড়ী

6265 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে দীসরন্দ্র িড়–য়া    স িা- 

শুসিষ িড়–য়া িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 29 25 1 রসিি িাড়ী

6266 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  ুইক্কা িড়–য়া   স িা- শুসিষ 

িড়–য়ািািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 29 25 1 রসিি িাড়ী

6267 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে দুসরন্দ্র িড়–য়া  স িা- শুসিষ 

িড়–য়ািািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 29 25 1 রসিি িাড়ী

6268 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কুইয়া িড়–য়া   স িা- শুসিষ 

িড়–য়ািািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 29 25 1 রসিি িাড়ী

6269 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  সি লাল িড়–য়াস িা- অজ্ঞাি 

  িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 29 25 1 রসিি িাড়ী
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 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  
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িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6270 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ভুলু   ন িড়–য়া স িা- 

অজ্ঞাি   িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 29 25 1 রসিি িাড়ী

6271 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে লিু িড়–য়া স িা- অজ্ঞাি   

িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 29 25 1 রসিি িাড়ী

6272 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রিন িড়–য়া    স িা- িন 

 ইন িড়–য়া   িািং- মরজুরকুল

0.50 রাজা ালিং 29 25 1 রসিি িাড়ী

6273 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  ীর আ  দ    স িা- আিদুল 

 সজদ   িািং- মরজুরকুল

1.00 রাজা ালিং 29 25 1 রসিি িাড়ী

6274 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে সলয়াকি আলী স িা- আিদুল 

 সজদিািং- মরজুরকুল

0.50 রাজা ালিং 29 25 1 রসিি িাড়ী

6275 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  সনয়া  স িা- আিদুল  সজদ    

িািং- মরজুরকুল

0.50 রাজা ালিং 208 223 1 রসিি িাড়ী

6276 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জাফর আল    স িা- মের 

আলী িািং- মরজুরকুল

0.50 রাজা ালিং 7861 9124 2 রসিি িাড়ী

6277 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদুর শুকু্কর   স িা- মের 

আলী িািং- মরজুরকুল

0.50 রাজা ালিং 7861 9124 2 রসিি িাড়ী

6278 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রসেদ আ  দ  স িা- 

নুরুজ্জা ানিািং- মরজুরকুল

0.50 রাজা ালিং 7861 9124 2 রসিি িাড়ী

6279 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ইউিুফ আলী   স িা- ম স র 

আলী িািং- মরজুরকুল

0.50 রাজা ালিং 7861 9124 2 রসিি িাড়ী

6280 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  াসিিুর র  ান স িা- ম স র 

আলী িািং- মরজুরকুল

0.50 রাজা ালিং 7861 9124 2 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6281 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জাসগর ম াছন   স িা- রাজা 

স য়া  িািং- স সনসজরকুল

0.80 রাজা ালিং 7861 9124 2 রসিি িাড়ী ি জস 

6282 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জাফর আল     স িা- ই ান 

আলী িািং- স সনসজরকুল

2.00 রাজা ালিং 7861 9124 2 রসিি িাড়ী ি জস 

6283 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদুর রসেদ স িা- িািু  ুলু্লক 

 িািং- স সনসজরকুল

4.00 রাজা ালিং 7861 9124 2 রসিি িাড়ী ি জস 

6284 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আনু স য়া  স িা- রসেদ আ  দ 

মচৌধুরী িািং-  াইনযাসেয়া

2.00 রাজা ালিং 7861 9124 2 রসিি জস 

6285 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম াক্তারস িা- আছরি আলী    

িািং-  াইনযাসেয়া

1.00 রাজা ালিং 7861 9124 2 রসিি িাড়ী ি জস 

6286 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ফসকর আ  দস িা- ইন্না 

আস ন িািং-  াইনযাসেয়া

2.00 রাজা ালিং 7861 9124 2 রসিি িাড়ী ি জস 

6287 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নাসজর ম াসিন  স িা- ে র 

 ুলু্লকিািং-  াইনযাসেয়া

3.00 রাজা ালিং 7861 9124 2 রসিি িাড়ী ি জস 

6288 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আনু স য়াস িা- ে র  ুলু্লক  

িািং-  াইনযাসেয়া

4.00 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6289 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  া িুিুর র  ানস িা- ফজল 

আ  দিািং-  াইনযাসেয়া

2.00 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6290 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে অসছউর র  ানস িা- নাসজর 

আ  দ    িািং-  াইনযাসেয়া

2.00 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6291 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আসল  উসিন    স িা- নাসজর 

আ  দ    িািং-  াইনযাসেয়া

2.00 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6292 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জাফর আ  দ  স িা- নাসজর 

আ  দ    িািং-  াইনযাসেয়া

2.00 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6293 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিু রসেদ ম ম্বার স িা- জির 

 ুলু্লক  িািং-  াইনযাসেয়া

3.00 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6294 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জাফর আ  দ  স িা- জির 

 ুলু্লক  িািং-  াইনযাসেয়া

2.00 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6295 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জস র আ  দ  স িা- 

নুরুজ্জা ান  িািং-  াইনযাসেয়া

1.00 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6296 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদু জসলল  স িা- 

নুরুজ্জা ান  িািং-  াইনযাসেয়া

1.00 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6297 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জসি  উসিন স িা- ছছয়দুর 

র  ান    িািং-  াইনযাসেয়া

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6298 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম াক্তার স িা- ম া াম্মদ 

 াসছ    িািং- স সনসজরকুল

0.50 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6299 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম াোঃ জাসগর ম াসিনস িা- 

ম াোঃ  াসছ িািং- স সনসজরকুল

0.25 রাজা ালিং 239 244 1 রসিি িাড়ী

6300 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আস র আলী    স িা- ম াোঃ 

 াসছ  িািং- স সনসজরকুল

0.25 রাজা ালিং 239 244 1 রসিি িাড়ী

6301 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে মগালা ম াছন   স িা- ম াোঃ 

ইব্রাস  িািং- স সনসজরকুল

0.25 রাজা ালিং 239 244 1 রসিি িাড়ী

6302 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নাসজর ম াছন    স িা- 

ম া াম্মদ িািং- স সনসজরকুল

0.30 রাজা ালিং 239 244 1 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6303 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দুর র  ান স িা- অজ্ঞাি   

িািং- স সনসজরকুল

0.35 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী

6304 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে গুরা  ুসিয়াস িা- জস র 

আ  দ িািং- স সনসজরকুল

0.35 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী

6305 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিু আলী স িা- জস র 

আ  দিািং- স সনসজরকুল

0.25 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী

6306 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছসল  স য়াস িা- অজ্ঞাি    

িািং- স সনসজরকুল

0.50 রাজা ালিং 239 244 1 রসিি িাড়ী

6307 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  কিুল আ  দ স িা- ছছয়দুর 

র  ান    িািং- স সনসজরকুল

0.25 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী

6308 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আল    স িা- আোঃ  ক 

 িািং- স সনসজরকুল

0.25 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী

6309 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আ  দ ম াছন    স িা- নুর 

আ  দ  িািং- স সনসজরকুল

0.25 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী

6310 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  াছন আলীস িা- আলী 

আ  দিািং- স সনসজরকুল

0.50 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী

6311 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ইিলা  স য়া   স িা- দুদু স য়া 

িািং- স সনসজরকুল

0.50 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী

6312 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নুর আলীস িা- আস র আলী 

িািং- িুিুরসিল

0.40 রাজা ালিং 571 617 2 রসিি িাড়ী

6313 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছুর আলী  স িা- আস র 

আলীিািং- িুিুরসিল

0.30 রাজা ালিং 571 617 2 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6314 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কালু স য়া স িা- আস র 

আলীিািং- িুিুরসিল

0.35 রাজা ালিং 571 617 2 রসিি িাড়ী

6315 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিুল িের ম ম্বার স িা- 

ফজর র  ানিািং- িুিুরসিল

5.00 রাজা ালিং 571 617 2 রসিি িাড়ী ি জস 

6316 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদুর রস     স িা- ই া  

উসিনিািং- িুিুরসিল

1.00 রাজা ালিং 571 617 2 রসিি িাড়ী ি জস 

6317 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জাফর  স িা-  া ািু স সি  

িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 571 617 2 রসিি িাড়ী

6318 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদুল  াসক  স িা- অজ্ঞাি   

িািং- িুিুরসিল

1.00 রাজা ালিং 571 617 2 রসিি িাড়ী ি জস 

6319 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িািুল   স িা- ইছাক 

খসলফািািং- িুিুরসিল

1.00 রাজা ালিং 571 617 2 রসিি িাড়ী ি জস 

6320 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রসেদ আ  দ  স িা- অজ্ঞাি   

 িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 571 617 2 রসিি িাড়ী

6321 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছসল  উসিন স িা- সছসিক 

আ  দ  িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 571 617 2 রসিি িাড়ী

6322 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিুল ম াসছনস িা- ম োন 

আলী িািং- িুিুরসিল

0.40 রাজা ালিং 571 617 2 রসিি িাড়ী

6323 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে উলা স য়া  স িা- অজ্ঞাি   

িািং- িুিুরসিল

0.35 রাজা ালিং 571 617 2 রসিি িাড়ী

6324 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে েুনু ফসকর  স িা- ছছয়দুর 

র  ান   িািং- িুিুরসিল

0.40 রাজা ালিং 633 605 2 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6325 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আলী আ  দ   স িা-  াছন 

আলী  িািং- িুিুরসিল

1.35 রাজা ালিং 633 605 2 রসিি িাড়ী ি জস 

6326 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নুরুল আল     স িা- ছছয়দ 

আল  ম ম্বার িািং- িুিুরসিল

1.50 রাজা ালিং 470 499 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6327 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ নুর ড্রাইভারস িা- 

ম াছন আ  দ    িািং- 

িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 470 499 1 রসিি িাড়ী

6328 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নাসছর উসিন   স িা- ছছয়দ 

নুর ড্রাইভার িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 470 499 1 রসিি িাড়ী

6329 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম াোঃ আিদুর রস  স িা-  ৃি 

ম াছন আলী িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 470 499 1 রসিি িাড়ী

6330 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ফসরদ আল    স িা- ফজল 

কসর িািং- িুিুরসিল

0.70 রাজা ালিং 470 499 1 রসিি িাড়ী

6331 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আলী ম াছন স িা- আলী 

আ  দিািং- িুিুরসিল

0.80 রাজা ালিং 470 499 1 রসিি িাড়ী

6332 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নাসছর আ  দস িা- আলী 

িিদাগর    িািং- িুিুরসিল

1.00 রাজা ালিং 470 499 1 রসিি িাড়ী

6333 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ঠান্ডা স য়া স িা- গুরা স য়ািািং-

 িুিুরসিল

1.00 রাজা ালিং 470 499 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6334 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জাসগর ম াছন    স িা- আলী 

আ  দিািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 470 499 1 রসিি িাড়ী

6335 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কসির আ  দ   স িা- ম াছন 

জা ান    িািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 470 499 1 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6336 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদুল  াসক  স িা- কালা 

স য়ািািং- িুিুরসিল

0.40 রাজা ালিং 435 479 1 রসিি িাড়ী

6337 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম াজাস র স য়া স িা- অজ্ঞাি  

 িািং- িুিুরসিল

0.40 রাজা ালিং 435 479 1 রসিি িাড়ী

6338 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ইউিুফ আলী  স িা- 

ম াজাস র স য়া   িািং- 

িুিুরসিল

0.30 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী

6339 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  ীর জাফর স িা- আিুল 

খাসয়রিািং- িুিুরসিল

0.50 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী

6340 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে উলা স য়া সভসলজারস িা- 

আ ীর আলী িািং- িুিুরসিল

4.00 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6341 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  কিুল স সি  স িা- এনিাজ 

স য়া   িািং- িুিুরসিল

1.50 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6342 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম াছসল  স য়া  স িা- কালা 

স য়া  িািং- িুিুরসিল

3.00 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6343 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আল স িা- 

 সনরুজ্জা ান িািং- িুিুরসিল

2.00 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6344 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কালা স য়াস িা-  ৃি  াজী 

 াস দ আলী িািং- িুিুরসিল

4.00 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6345 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আসজজুর র  ানস িা-  ৃি 

 াজী  াস দ আলী িািং- 

িুিুরসিল

1.50 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6346 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদু ছালা    স িা- কালা 

স য়া  িািং- িুিুরসিল

2.50 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6347 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িসদউর র  ান স িা- আলী চান 

িািং- িুিুরসিল

3.00 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6348 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে দুদু স য়া  স িা- আিুল খাসয়র 

খসলফা িািং- িুিুরসিল

2.00 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6349 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িুলিান আ  দস িা- নুর 

আ  দ িািং- িুিুরসিল

2.50 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6350 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ ম াসিন  স িা- নুর 

আ  দ  িািং- িুিুরসিল

2.50 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6351 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  ীর আ  দ    স িা- আিদু 

রস   িািং- িুিুরসিল

3.00 রাজা ালিং 11023 11029 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6352 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নুর আ  দস িা- আিদু রস    

িািং- িুিুরসিল

3.00 রাজা ালিং 2970 3295 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6353 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িজরু স য়া স িা- আিদু রস   

িািং- িুিুরসিল

2.50 রাজা ালিং 2970 3295 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6354 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  াসক  আলী   স িা- লাল স য়া 

িািং- িুিুরসিল

1.50 রাজা ালিং 2970 3295 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6355 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদু রসেদ    স িা- লাল 

স য়া িািং- িুিুরসিল

2.00 রাজা ালিং 2970 3295 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6356 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিু ো া স িা- খসললুর 

র  ান    িািং- িুিুরসিল

1.50 রাজা ালিং 2970 3295 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6357 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিুল কাসে   স িা- িুলিান 

আ  দ   িািং- িুিুরসিল

1.50 রাজা ালিং 2970 3295 1 রসিি িাড়ী ি জস 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6358 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ কাসে   স িা- িুলিান 

আ  দ   িািং- িুিুরসিল

1.50 রাজা ালিং 2970 3295 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6359 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রাজা স য়া স িা- ফজর র  ান 

   িািং- িুিুরসিল

2.50 রাজা ালিং 2970 3295 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6360 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ফসকর আ  দ   স িা- 

নুরুজ্জা ান  িািং- িুিুরসিল

2.50 রাজা ালিং 2970 3295 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6361 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে মের আলী স িা- নুরুজ্জা ান  

িািং- িুিুরসিল

2.50 রাজা ালিং 2970 3295 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6362 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  াসক  আলী    স িা- ম স র 

আলী িািং- িুিুরসিল

1.00 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6363 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  স র আ  দ  স িা- আিদুল 

 াসক     িািং- িুিুরসিল

1.00 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6364 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কাসি  আলী   স িা- কালা 

স য়া  িািং- িুিুরসিল

3.00 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6365 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিুল কাসে   স িা-  াজী 

রস   আলী িািং- িুিুরসিল

2.00 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6366 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  ীর কাসে স িা-  াজী রস   

আলী িািং- িুিুরসিল

2.00 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6367 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ফসরদ আল     স িা-  াজী 

রস   আলী িািং- িুিুরসিল

2.00 রাজা ালিং 306 294 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6368 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ো া জা ান    স িা- ম োন 

আলী িািং-  সরণ ারা

5.00 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি জস 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6369 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদুল খসলল  স িা- কসির 

আ  দিািং-  সরণ ারা

3.00 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6370 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিু ো া স িা- আোঃ  াসক   

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6371 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আলী আ  দ   স িা- নিী 

ম াসিন  িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6372 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  নজুর আ  দ স িা- িুলিান 

আ  দ   িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6373 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িািুল স য়াস িা- নিীর 

ম াসিনিািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6374 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জাস দুল  ক   স িা- 

আসজজুর র  ান িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6375 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে সিরাজ স য়া    স িা- জালাল 

ইিলা     িািং-  সরণ ারা

1.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6376 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রসেদ আ  দ  স িা- ইছাক 

খসলফািািং-  সরণ ারা

1.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6377 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ই ু ম াসিনস িা- অজ্ঞাি   

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6378 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নুরুল আল     স িা- অজ্ঞাি  

 িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6379 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিু ো া স িা-  কিুল 

ম াসিন    িািং-  সরণ ারা

0.60 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6380 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  কিুল স িা- অজ্ঞাি   িািং- 

 সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6381 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম াোঃ কাসে     স িা- ে র 

আলী  িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6382 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আোঃ কসর  স িা- ছছয়দ    িািং-

  সরণ ারা

2.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6383 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আোঃ ছালা  স িা- অজ্ঞাি   

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6384 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নুর আ  দস িা- জাসকর 

ম াসিন িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6385 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আল   স িা-  া ািুি   িািং- 

 সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6386 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জাফর আল     স িা- ম াসিন 

আলী িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6387 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আল   স িা- ম াসিন 

আলী িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6388 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদুল্লা  স িা- ছছয়দ নুরিািং- 

 সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6389 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ো  আল স িা- ছছয়দ নুর 

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6390 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদু রসেদ    স িা- অজ্ঞাি   

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6391 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে মিানা স য়াস িা- অজ্ঞাি    

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6392 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আলী আ  দস িা- নসজর 

ম াসিনিািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6393 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নসজর আ  দ  স িা- ম া াম্মদ 

 িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6394 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিুল ম াসিন  স িা-  কিুল 

আ  দ   িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6395 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নুরুল আস ন   স িা- আলী 

আ  দিািং-  সরণ ারা

1.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6396 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কালা স য়াস িা- স য়া 

ম াসিনিািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6397 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ফসরদ আল     স িা- স য়া 

ম াসিনিািং-  সরণ ার

0.50 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী

6398 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নুরুল িেরস িা- িুলিান 

আ  দ   িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী

6399 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিু ছছয়দ স িা-  কিুল 

আ  দ  িিং- সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6400 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আস র ম াসিন স িা- স য়া 

ম াসিনিািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6401 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আ  দ স িা- স য়া 

ম াসিনিািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6402 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আলী ম াসিন   স িা- স য়া 

ম াসিন িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী

6403 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ নুর  স িা- ে র আলী  

িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6404 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ফসকর আ  দ  স িা- মের 

আলী িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী

6405 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ফসরদ আল    স িা-  কিুল   

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী

6406 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জস র আলীস িা-  ীর আ  দ 

িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6407 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রসফক আ  দ   স িা-  ীর 

আ  দ িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6408 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম াক্তার আ  দ  স িা- 

ম স র আলীিািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6409 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আক্তার ম াসিন স িা- ম স র 

আলীিািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6410 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদুল  াসঔে স িা- অজ্ঞাি  

 িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী

6411 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম াসিন আলী  স িা- আিদুর 

িাসর িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6412 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে খুল্লা স য়া  স িা- অজ্ঞািিািং- 

 সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6413 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ফসরদ স িা- সছসিক আ  দ   

িািং-  সরণ ারা

3.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6414 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে সছসিক আ  দ স িা- আিদুল 

 াস দ    িািং-  সরণ ারা

4.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6415 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িুরাজ স য়া  স িা-  সিউর 

র  ান   িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6416 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ে িু স য়া স িা-  সিউর 

র  ান   িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6417 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  ুসিয়া    স িা-  সিউর 

র  ান   িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6418 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে সিরাজ   স িা-  ুসিয়া   িািং- 

 সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6419 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে মিানা আলীস িা- আলী 

ম াসিনিািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6420 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দুর র  ান   স িা- আলী 

িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6421 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ে িু স য়াস িা- আলী িািং- 

 সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6422 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ফসকর আ  দ  স িা- ছছয়দ 

নুর িািং-  সরণ ারা

1.50 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6423 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ নুর স িা- অজ্ঞাি    

িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6424 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছসগর আ  দ  স িা- সছসিক 

আ  দ   িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6425 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিু ছছয়দস িা- অজ্ঞাি   িািং-

  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6426 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিুল ম াসিন স িা- অজ্ঞাি   

িািং-  সরণ ারা

3.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6427 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদুল্লা   স িা- অজ্ঞাি   িািং-

  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6428 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আস না খািুন   স্বা ী-  ৃি 

খাইরুল ইিলা  িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6429 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আলী আ  দ  স িা- আিুল 

ফরাজিািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 11057 11042 1 ,1055 রসিি িাড়ী ি জস 

6430 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ইন্না আস ন স িা- আিদুল 

 াসক     িািং-  সরণ ারা

2.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6431 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নুর জা ান  স্বা ী-  ৃি আিুল 

িের   িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6432 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আস র ম াসিন  স িা- ি র 

আলী  িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6433 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে মিলাল ম াসিন  স িা- আলী 

আ  দ    িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6434 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে দুদু স য়া স িা- ি র আলী  

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6435 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িুলিান আ  দ স িা- ছছয়দ 

আ  দ    িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6436 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জাসকর ম াসিনস িা- িুলিান 

আ  দ   িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6437 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আলী আ  দ   স িা- ছছয়দ 

আ  দ    িািং-  সরণ ারা

0.40 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6438 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নসজর আ  দ   স িা- ছছয়দ 

আ  দ   িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6439 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম াজাস র স িা- আিদুর 

রসেদিািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6440 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম াোঃ আলী স িা- কসির 

আ  দ িািং-  সরণ ারা

0.40 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6441 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িির আল স িা- অজ্ঞাি   

িািং-  সরণ ারা

1.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6442 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  কিুল আ  দ স িা- অজ্ঞাি  

  িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6443 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ে শু স য়াস িা- এজা ার  িািং-

  সরণ ারা

1.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6444 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  নজুর আল স িা- খিরু    

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6445 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নসজর আ  দস িা- জস র 

আ  দ িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6446 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ইউছুফ আলী  স িা- 

ম াখসলছুর র  ান িািং- 

 সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6447 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ো শুল আল স িা- নুর 

আ  দ  িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6448 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রসেদ আ  দ  স িা- নুর 

আ  দ িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6449 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কালা স য়াস িা- আিদুল  াসক  

   িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6450 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিু নাসছরস িা- অসছউর 

র  ান   িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6451 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নসজর আ  দ  স িা- আিু 

ো া িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6452 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ কসর     স িা- আিুল 

ম াসিন িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6453 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছসখনা খািুন   স িা- আিদুল 

কাসদর    িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6454 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আল  স িা- ইি াইল 

িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6455 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ফসরদ আ  দ  স িা- ইি াইল 

 িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6456 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আলী আকির   স িা- ছছয়দ 

আকির    িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6457 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কালু স য়া স িা- আিদুল 

 াসক    িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি জস 

6458 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে   িাজস িা- অজ্ঞাি   িািং- 

 সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6459 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম াসছন আলী   স িা- আিু 

নাসছরিািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6460 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িুলিান আ  দস িা- আিু 

নাসছর  িািং-  সরণ ারাা

0.25 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6461 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নুরুল আল     স িা- এজা ার 

স য়া    িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6462 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কসির আ  দ  স িা- এজা ার 

স য়া    িািং-  সরণ ারা

2.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6463 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আ  দ কসির  স িা- এজা ার 

স য়া    িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6464 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ো  আল স িা- আিদুল 

 াসক    িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6465 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আল    স িা- কালা 

স য়ািািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6466 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কাসে স িা- অসছউর র  ান  

িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6467 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আল    স িা-  ীর আ  দ 

িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি িাগান
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6468 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম া াম্মদ  স িা- আিদু র  ান 

   িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6469 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নুরুল আল     স িা- িয়াসছর 

র  ান   িািং-  সরণ ারা

2.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6470 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিু িাস রস িা- আিদুর 

র  ান    িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6471 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম াোঃ আস র আলীস িা- অজ্ঞাি 

  িািং-  সরণ ারা

5.00 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6472 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কসির আ  দ  স িা- ম স র 

আলী িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6473 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জাফর আল    স িা-  া ািুি 

আল     িািং-  সরণ ারা

1.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6474 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আল    স িা- রসেদ 

আ  দ    িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6475 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জুিাইদুল  ক   স িা- মনছার 

স য়া  িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6476 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রসেদ আ  দ  স িা- জাসকর 

ম াসিন    িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6477 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদু রসেদ    স িা- আোঃ 

িাজ্জাদ িািং-  সরণ ারা

3.00 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6478 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদু রস     স িা- আোঃ 

িাজ্জাদ িািং-  সরণ ারা

3.00 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

Page 575



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6479 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  নজুরুল আল    স িা- ম াোঃ 

ম াসিন িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6480 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আল     স িা- নুরুল 

আল  িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6481 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আল    স িা- এজা ার 

স য়ািািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6482 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িাইফুল ইিলা  স িা- মচস র 

আলী িািং-  সরণ ারা

1.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6483 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে মিাসল ানস িা- আিু ো া িািং-

  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6484 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নুর জা ান  স্বা ী- জাফর 

আল  িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6485 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আোঃ খাসলকস িা- খসললুর 

র  ান   িািং-  সরণ ারা

5.00 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6486 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আল    স িা- আোঃ 

আসজজ  িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6487 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আোঃ ফজল স িা- আোঃ 

 সজদিািং-  সরণ ারা

3.00 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6488 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জস র আ  দ  স িা- ম াোঃ 

ম াসিনিািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6489 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কসির আ  দ  স িা- জাসকর 

ম াসিন    িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি িাগান
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6490 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আস র ম াসিন  স িা- 

ইি াইল  িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6491 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিুল কালা    স িা- জাসকর 

ম াসিন    িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6492 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম স রুন মনছা  স্বা ী- আোঃ 

 াসে   িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6493 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আোঃ ছালা    স িা- নসজর 

আ  দ    িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6494 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আোঃ আস ন স িা- এয়াকুি   

িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6495 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম স র খািুন   স্বা ী- অজ্ঞাি  

  িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6496 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে স র আ  দ    স িা- ইন্না 

আস ন  িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6497 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আস র স িা- স র আ  দ িািং- 

 সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6498 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আল    স িা- অজ্ঞাি  

 িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6499 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে এয়াকুিস িা- আিদুর র  ান    

িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6500 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে খাসয়র  স িা- নুর ম াসিন  

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6501 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ইউছুফ আলী   স িা- আিুল 

ম াসিনিািং-  সরণ ারা

2.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6502 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আল     স িা- আোঃ 

আসজজ িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6503 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কালা স য়া স িা- েসফউর 

র  ান   িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6504 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে শুকু্কর আলীস িা- অজ্ঞাি   

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6505 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিু িক্কি স িা- অজ্ঞাি   

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6506 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  াছন আলী স িা- আসজজুর 

র  ান িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী

6507 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আ ান উল্লা    স িা- ি র 

আলী  িািং-  সরণ ারা

1.50 রাজা ালিং 2530 2659 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6508 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ো শুল আল   স িা- ি র 

আলী  িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6509 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আল    স িা- আিুল 

িের িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6510 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে খাইরুল আল  স িা- জাসকর 

ম াসিন   িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান

6511 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ফসরদ আল    স িা- আিুল 

িের  িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6512 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জহুরা মিগ স্বা ী- মিানা আলী  

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6513 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জা াঙ্গীর  স িা- অজ্ঞাি   িািং-

  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6514 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আলিাজ মিগ   স্বা ী- নুর 

ম া াম্মদ িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6515 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রসেদ আ  দ   স িা- 

ইি াইল ম াসিন িািং- 

 সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6516 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম াোঃ জাফর আল  স িা- 

অজ্ঞাি    িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6517 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ো িু স িা- আিদু রস   িািং- 

 সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6518 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ কাসে    স িা- আিদু 

কসর িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6519 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আলী ম াসিন   স িা-  ীর 

আ  দিািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান

6520 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদুি ছালা    স িা- আিু 

িাসলি িািং-  সরণ ারাা

0.50 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6521 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে মিানা স য়াস িা- আিু িাসলি 

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6522 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ নুর  স িা- আিু িাসলি  

িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6523 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আলী আ  দ   স িা- অজ্ঞাি 

িািং-  সরণ ারা

1.50 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান

6524 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদুল  াসলক    স িা- 

 া ািুি   িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6525 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নুরুল আস ন   স িা- আলী 

আ  দিািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6526 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আস ন স িা- আলী 

আ  দিািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6527 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  সফদুর র  ান   স িা- অজ্ঞাি 

  িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান

6528 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নুরুল আল     স িা- অজ্ঞাি  

  িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান

6529 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদুর র  ানস িা- অজ্ঞাি    

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6530 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আলী আ  দ    স িা-  ীর 

আ  দ িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান

6531 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কালা স য়া স িা- অজ্ঞাি    

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6532 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কসির আ  দ  স িা- কালা 

স য়ািািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান

6533 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ নুরস িা- আোঃ কসিরিািং- 

 সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6534 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদু  াসজদ  স িা- নুর 

আ  দ  িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি জস 

6535 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নুর ইিলা স িা- অজ্ঞাি   িািং-

  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি জস 

6536 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আ  দ   স িা- অজ্ঞাি 

  িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী

6537 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কা াল  সর স িা- জসগন্দ্র 

মঘাষ িািং-  সরণ ারা

3.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান

6538 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে দয়াল  সর স িা- জসগন্দ্র 

মঘাষিািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান

6539 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে স্ব ন  সরস িা- জসগন্দ্র 

মঘাষিািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান

6540 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম স র আলীস িা- ম াখসলছুর 

র  ান িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান

6541 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ইউছুফ আলী   স িা- 

ম াখসলছুর র  ান িািং- 

 সরণ ারা

1.50 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান

6542 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  সনা স য়া স িা- মগালা  

কাসদরিািং-  সরণ ারা

1.50 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান

6543 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে নুর আ  দ    স িা-  াস দুর 

র  ান    িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান

6544 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রসেদ আ  দ  স িা- আোঃ 

র  ান িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10316 10453 2 রসিি িাড়ী ি িাগান
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6545 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আলী আ  দ   স িা- আোঃ 

র  ান িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী

6546 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ে র  ুলু্লকস িা- আোঃ র  ান 

িািং-  সরণ ারা

0.25 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী

6547 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আলী আ  দ    স িা- অজ্ঞাি 

  িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী

6548 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িাস ি স য়াস িা- অজ্ঞাি    

িািং-  সরণ ারা

0.60 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6549 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িাদো স য়া    স িা- অজ্ঞাি   

িািং-  সরণ ারা

0.40 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী

6550 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আব্বাি স য়া   স িা- অজ্ঞাি   

 িািং-  সরণ ারা

0.35 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী

6551 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে সিরাজ স য়া    স িা- অজ্ঞাি   

িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী

6552 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  া  ুদুল  ক   স িা- অজ্ঞাি  

  িািং-  সরণ ারা

0.40 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী

6553 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আ  দ  স িা- অজ্ঞাি  

 িািং-  সরণ ারা

0.40 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী

6554 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিছার আলী  স িা- মনছার 

আলী িািং-  সরণ ারা

0.45 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী

6555 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রসেদ আ  দ  স িা- জাসগর 

ম াসিন    িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6556 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে সিরাজ স য়া    স িা- ম া াম্মদ 

ম াসিন িািং-  সরণণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী

6557 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ফসকর স িা- জাসগর ম াসিন   

িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6558 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  া ািুি আল   স িা-  ৃি 

ফজর আ  দ িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6559 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ফসরদ আল     স িা-  ৃি 

ফজল আ  দ িািং-  সরণ ারা

2.50 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6560 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আল    স িা- ফজল 

আ  দ    িািং-  সরণ ারা

2.50 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6561 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ছছয়দ আল    স িা- আোঃ 

রসেদ িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6562 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রসেদ আ  দ  স িা- আোঃ 

রসেদিািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6563 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  াছন আলী    স িা- নুর 

আ  দ িািং-  সরণ ারা

2.80 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6564 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রস   আলীস িা- ছছয়দুর 

র  ান    িািং-  সরণ ারা

2.00 রাজা ালিং 10743 10945 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6565 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ফসরদ আ  দ  স িা- ফজল 

আ  দ িািং-  সরণণ ারা

3.00 রাজা ালিং 2787 3188 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6566 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রস   আলীস িা- ছছয়দুর 

র  ান    িািং-  সরণ ারা

2.50 রাজা ালিং 2787 3188 1 রসিি িাড়ী ি িাগান
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6567 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদুর র  ান স িা- ফজল 

আ  দ  িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 2787 3188 1 রসিি িাড়ী

6568 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ফসকর আ  দ  স িা- িুলিান 

আ  দ    িািং-  সরণ ারা

1.00 রাজা ালিং 2787 3188 1 রসিি িাড়ী ি িাগান

6569 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে  সিউর র  ানস িা- লাল 

স য়ািািং-  সরণ ারা

0.30 রাজা ালিং 2787 3188 1 রসিি িাড়ী

6570 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে িসদউর র  ান স িা-  ৃি 

মিাসল ান    িািং-  সরণ ারা

0.30 রাজা ালিং 3624 313 রসিি িাড়ী

6571 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম স র আলী    স িা- আিদুল 

ম াসিন    িািং-  সরণ ারা

0.50 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6572 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জা িুদু স িা-  াজী আলী 

আ  দ িািং-  সরণ ারা

0.20 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী
স িআর নিং- 7/ইনা 2/রাজা 

অি 2016-17

6573 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে েসফ আল স িা- ইি াইল 

িািং-  সরণ ারা

0.10 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6574 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে রসফক   স িা- ইিসন আস ন 

িািং-  সরণ ারা

0.30 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6575 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে মিাস ল আ  দ স িা- আিদুল 

গসণ িািং-  সরণ ারা

0.20 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6576 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কা াল ম াসিন স িা- রসেদ 

আ  দিািং-  সরণ ারা

0.10 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6577 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে ম াোঃ েসফ  স িা- রসেদ 

আ  দ    িািং-  সরণ ারা

0.20 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6578 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে আিদুল গফুর স িা- আফাজ 

উসিন    িািং-  সরণ ারা

0.20 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী
স িআর নিং- 7/ইনা 2/রাজা 

অি 2016-17

6579 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে জা াঙ্গীর আল স িা- আিদুল 

গসণ িািং-  সরণ ারা

0.40 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6580 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী রাজা ালিং সিে কা াল ম াসিন স িা- আিদুর 

রসেদিািং-  সরণ ারা

0.30 রাজা ালিং 10645 10839 1 রসিি িাড়ী

6581 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে জস র আ ম্মদ    স িা-  ৃি 

ম াোঃ কালু ম ড যানিািং- ম াোঃ 

েসফর সিল

1.00 ইনানী 4089 5101 2 রসিি  াসনর িরজ

6582 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে আিু িাস র   স িা-  ৃি 

মচস র আলী িািং- ম াোঃ েসফর 

সিল

1.00 ইনানী 4378 6026 1 রসিি ঘর

6583 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে ছছয়দ ছালা   স িা- আ াম্মদ 

েসফ    িািং- ম াোঃ েসফর সিল

1.00 ইনানী 4379 6100 2 রসিি ঘর

6584 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে িা িুল আল   স িা-  ৃি 

আসজজুর র  ান িািং-ম াোঃ 

েসফর সিল

2.00 ইনানী 4986 7612 1 রসিি কলা িাগান

6585 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে অসল আ াম্মদ  স িা-  ৃি ম াোঃ 

আসজজ িািং- ম াোঃ েসফর সিল

1.00 ইনানী 4986 7611 1 রসিি ঘর ি িাগান

6586 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে ফসরদ আল    স িা-  ৃি ম াোঃ 

আসজজ িািং- ম াোঃ েসফর সিল

1.00 ইনানী 4086 5766 2 রসিি ঘর ি িাগান

6587 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে েসফ আল স িা-  ৃি ম াোঃ 

আসজজ িািং- ম াোঃ েসফর সিল

1.00 ইনানী 4086 5724 2 রসিি ঘর ি িাগান

6588 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে আোঃ আল  স িা-  ৃি ম াোঃ 

আসজজ িািং- ম াোঃ েসফর সিল

1.00 ইনানী 4086 5771 2 রসিি ঘর ি িাগান
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6589 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে আবু্দ মছািান    স িা-  ৃি 

ম াোঃ আসজজ িািং- ম াোঃ েসফর 

সিল

0.50 ইনানী 4379 6099 2 রসিি ঘর ি িাগান

6590 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে আোঃ কসর   স িা-  ৃি মগালাল 

আকির িািং- ম াোঃ েসফর সিল

1.00 ইনানী 4086 5921 2 রসিি িু ারী িাগান

6591 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে ম াোঃ ছালা স িা-  ৃি ম াোঃ 

েসফিািং- ম াোঃ েসফর সিল

0.50 ইনানী 4086 5767 2 রসিি িু ারী িাগান

6592 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে সিরাজুল ইিলা   স িা-  ৃি 

ম াোঃ েসফ িািং- ম াোঃ েসফর সিল

0.50 ইনানী 4086 5768 2 রসিি িু ারী িাগান

6593 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে ছুরি আল     স িা- নিরি 

আলী িািং- ম াোঃ েসফর সিল

2.00 ইনানী 2471 2850 1 রসিি কলা িাগান

6594 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে  া িুিুর র  ানস িা-  ৃি 

আেরাফ আলী িািং- িড় ইনানী

1.00 ইনানী 4093 6018 2 রসিি কলা িাগান

6595 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে  াস দুর র  ান স িা-  ৃি গসন 

স য়ািািং- ম াোঃ েসফর সিল

0.50 ইনানী 4986 7608 1 রসিি ঘর ি িাগান

6596 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে রসেদ আ াম্মদ স িা-  ৃি 

জাফর  িািং- ম াোঃ েসফর সিল

0.50 ইনানী 4986 7609 1 রসিি ঘর

6597 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে ইব্রাস     স িা- িসদ আল িািং-

 ম াোঃ েসফর সিল

0.50 ইনানী 5915 8886 2 রসিি ঘর ি িাগান

6598 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে রসেদ আ  দ স িা-  ৃি 

জালাল আ াম্মদ িািং- ম াোঃ 

েসফর সিল

0.50 ইনানী 5915 8887 1 রসিি ঘর

6599 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে ইি াইল স িা-  ৃি আস নুল 

 ক  িািং- িড় ইনানী

0.50 ইনানী 5915 8894 2 রসিি কলা িাগান
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6600 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে আবু্দর রস      স িা-  ৃি 

জান আলী    িািং- িড় ইনানী

0.50 ইনানী 5915 8895 2 রসিি কলা িাগান

6601 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে নুরুছাফাস িা-  ৃি জান আলী  

 িািং- িড় ইনানী

0.50 ইনানী 5915 8896 2 রসিি কলা িাগান

6602 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে সছসিক আ াম্মদস িা- আবু্দল 

 সজদ    িািং- ম াোঃ েসফর সিল

0.50 ইনানী 4356 6293 2 রসিি কলা িাগান

6603 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে গুরা স য়া  স িা-  ৃি আবু্দর 

রসেদ িািং- ম াোঃ েসফর সিল

0.50 ইনানী 4089 5102 2 রসিি ঘর

6604 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে আসনায়ার ম াসিন  স িা- 

ম া াম্মদ স য়া    িািং- ম াোঃ 

েসফর সিল

0.10 ইনানী 5915 8888 2 রসিি ঘর

6605 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে আস র ম াসিনস িা- আবু্দল 

গফুরিািং-ম াোঃ েসফর সিল

1.10 ইনানী 3446 4078 2 রসিি িু ারী িাগান

6606 কক্সিাজার উসখয়া ইনানী ইনানী সিে ছছয়দুল আস নস িা- ি র 

স য়া  িািং- ম াোঃ েসফর সিল

1.15 ইনানী 7016 12160 2 রসিি ঘর ি িাগান

6607 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী  স দ উলযা , স িা- আ ম্মদ 

কসির, িািং- সেলখালী, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.6 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6608 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী  ফজল কাসদর,  স িা- ম াোঃ 

কালূ, ঐ

0.05 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6609 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী  ম াসিন আলী, স িা-  ৃি 

মভাদা গাজী,  ঐ

0.4 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6610 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী  ছিয়দ আল , স িা- ফসকর 

স য়া, ঐ

0.6 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6611 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী ছিয়দ নুর, স িা-  ইব্রা ী , ঐ 0.4 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6612 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী  াসিিুল্লা , স িা- আসজুর 

র  ান, ঐ

0.4 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6613 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী  আিু সছসিক, স িা-   ৃি 

 সনরুজ্জা ান, ঐ

0.1 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6614 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী  আোঃ কসর , স িা-  দুদু স য়া, 

ঐ

0.4 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6615 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী দুদু স য়া, স িা- আোঃ শুকু্কর, ঐ 0.5 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6616 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী গুরা স য়া, স িা-  ৃি নজু 

স য়া, ঐ

1.1 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6617 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী রশু , স িা-   ৃি ছিয়দ 

িুলিান, ঐ

0.8 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6618 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী  ম াোঃ ইউনুচ, স িা-   ৃি 

ফসকর ম া াম্মদ, ঐ

0.4 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6619 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী  ম াোঃ কালু, স িা-   ৃি আোঃ 

গসন, ঐ

1.2 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6620 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী  ম াোঃ আলী, স িা- ম াোঃ কালু, 

ঐ

0.1 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6621 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী সজয়াউর র  ান, স িা-  ৃি 

রসেদ আ  দ, ঐ

0.5 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6622 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী  সনয়া ি  উল্লযা , স িা- 

আইয়ুি আলী, ঐ

0.5 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6623 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী নুরুল ইিলা , স িা-  নুর 

আল , ঐ

0.2 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6624 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী গফুর স য়া, স িা-  ৃি 

ম াস্তাসফজুর র  ান, ঐ

0.3 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6625 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী জাসকর আ ম্মদ, স িা- 

এজা ার স য়া, ঐ

1.1 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6626 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী আবু্দল আস র, স িা- োিুল 

আল , ঐ

0.15 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6627 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী িসল ুল্লা , স িা- িদুরান, ঐ 0.1 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6628 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী েস দুল আল , স িা- কালু 

স য়া, ঐ

1.2 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6629 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী িসল ুল্লা , স িা- ছিয়দ আল  

  , ঐ

0.1 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6630 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী সদল ম া াম্মদ, স িা- অসল 

আ ম্মদ, ঐ

0.1 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6631 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী  ীর আ ম্মদ, স িা- অসল 

আ ম্মদ, ঐ

1.1 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6632 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী  ীর আ ম্মদ, স িা-ঠান্ডা স য়া, 

ঐ

0.1 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6633 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী ফসকরািং, স িা-  ৃি এজা ার 

স য়া, ঐ

0.4 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6634 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী আিুল  াসে , স িা-  ৃি 

েসফকুর র  ান, িািং- দসিণ 

সেলখাল  াঠ াড়া

0.2 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6635 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী আিুল খাসয়র, স িা-  ৃি 

ফজলুল ঘে, ঐ

0.2 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6636 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী সেলখালী আিুল কালা , স িা-  ৃি  ািু 

স য়া, ঐ

0.2 িড়সডইল

380 1

রসিি িিি সভো

6637 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা মিসল , স িা- ফজলূল কাসদর, 

িািং- িড়সডইল

0.8 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6638 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা  সনর আ া দ, স িা-  ৃি আোঃ 

 াসক , িািং- িড়সডইল

0.6 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6639 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নুরুল আল , স িা- আোঃ 

কসর , িািং- িড়সডইল

0.5 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6640 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা আলী আকির স িা- ৃি িসের 

আ াম্মদ, িািং-িড়সডইল

0.6 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6641 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা শুকু্কর স িা- ছিয়দ নুর, িািং- 

িড়সডইল

0.4 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6642 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা কসির আ াম্মদ, স িা-  ৃি আোঃ 

ম ািাসলি, িািং- িড়সডইল

0.9 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6643 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ম াোঃ আস ন, স িা- কসির 

আ াম্মদ, িািং- িড়সডইল

0.9 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6644 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ম াোঃ েসরফ, স িা-  ৃি 

মগালা    কাসদর,িািং- 

িড়সডইল

0.5 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6645 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নুর ম া াম্মদ, স িা-  ৃি 

ছিয়দ নুর িািং- িড়সডইল

0.7 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6646 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ম াোঃ আইয়ুি, স িা-োসকসর 

আ াম্মদ, িািং- িড়সডইল

0.4 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6647 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ছিঢদ আল , স িা- লাল 

স য়া, িািং- িড়সডইল

0.5 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6648 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নুরুল আল, স িা- ৃ- ম ািন 

আলী, িািং- িড়সডইল

0.3 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6649 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা খসলল ম ম্বার, স িা- ৃ িসের 

আ াম্মদ, িািং- িড়সডইল

0.8 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6650 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা জালাল স িা- ম াোঃ েসরফ, িািং-

 িড়সডইল

0.6 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6651 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ম াোঃ েসরফ, স িা- িি ান, 

িািং- িড়সডইল

0.5 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6652 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা জসকর আ াম্মদ, স িা-  ৃি 

 কিুল আ াম্মদ, িািং- 

িড়সডইল

0.6 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6653 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ো  আল , স িা- লাল স য়া, 

িািং- িড়সডইল

0.35 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6654 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ইব্রাস  , স িা-  ৃি মগালা  

কাসদর, িািং- িড়সডইল

0.4 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6655 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ছিয়দ ম াসিন ম ম্বার, স িা- 

 ৃি  কিুল আ াম্মদ, িািং- 

িড়সডইল

0.3 িড়সডইল

1980 1

রসিি িিি সভো

6656 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা িাজু, স িা- আবু্দ জসলল,  িািং-

  ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.35 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6657 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা আবু্দি িালা , স িা- নসজর 

ম াসিন িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.2 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6658 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা আবু্দল  াসক , স িা-  ৃি 

অসছউর ম াসিন িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

1.2 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6659 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা িাসকর আ াম্মদ স িা- আ 

 াসক  িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.8 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6660 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ম াোঃ ম াছন, স িা- ঐ িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

1.3 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6661 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ফসরদ আ াম্মদ, স িা- ঐ িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.3 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6662 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা আসল , স িা-  ৃি নুর 

আ াম্মদ িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.25 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6663 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ম াোঃ িায় , স িা-  ৃি আিু 

িাসলি, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.7 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6664 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা আবু্দি িালা , স িা- ঐ িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.7 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6665 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা আিুল কালা , স িা- ঐ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.5 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6666 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ম াছন আলী, নসজর আ াম্মদ, 

িািং-  ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.8 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6667 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা সিকদার আলী, স িা- ঐ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.65 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6668 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা আ াম্মদ ম াছন, স িা- নূর 

আ াম্মদ, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.4 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6669 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নিী ম াছন, স িা-  ৃি নুর 

আ াম্মদ, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.25 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6670 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা আবু্দল আসজজ, স িা- 

আ াম্মদ ম াছন, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.3 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6671 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা িুলিানা আ াম্মদ, স িা- 

আ াম্মদ ম াছন, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.6 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6672 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ইসলয়াছ, স িা- ঐ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.45 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6673 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা খায়রুল িািার, স িা- 

িসদউজ্জা ান, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.8 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6674 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ম াোঃ নাসি , স িা-  ৃি অসল 

আ  দ, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.45 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6675 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা আিু িুসফয়ান, স িা- ম া 

নাসি , িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.2 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6676 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ইসলয়াছ, স িা-  ৃি ছিয়দ 

উল্লা , িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.25 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6677 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা আস র ম ািন, স িা- আলী 

আকির, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

1.2 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6678 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা  ম াোঃ ম াসিন, স িা- ঐ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.5 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6679 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা আলী আকিার, স িা-  ৃি 

আবু্দল আসজজ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

1.2 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6680 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ছসব্বর আ াম্মদ, স িা-  ৃি 

এরোদ আলী,িািং- ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ,কক্সিাজার।

িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6681 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6682 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা কসির আ াম্মদ, স িা- ঐ, িািং-

  ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.6 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6683 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নুর আ াম্মদ, স িা-  ৃি আোঃ 

জসলল, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.65 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6684 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নাসজর ম াসিন, স িা- ঐ, িািং-

  ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.5 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6685 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা কসির আ াস দ, স িা- ঐ, িািং-

  ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.3 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6686 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা  ম া াম্মদ উল্লা , স িা- ৃি 

কসির আ া দ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.7 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6687 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নুর আ াম্মদ, স িা-  ৃি 

আসজজুর র  ান, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.7 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

0.75
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6688 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নুর আ াম্মদ, স িা- ঐ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.5 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6689 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা িসদ আল , স িা-  ৃি কালু 

স যা, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.8 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6690 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা  ম াোঃ উল্লা ,স িা-  ৃি ম ৌোঃ 

আসজজ, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.95 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6691 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা  াসিিুল্লা , স িা- ঐ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.95 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6692 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা  া জা আলী, স িা- আবু্দি 

মিািা ান, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.9 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6693 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ইজ্জি আলী, স িা- ঐ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.55 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6694 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা আিুল  ঞু্জর, স িা-  ৃি কালা 

স য়া, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.6 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6695 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নাসজর ম াসিন, স িা- আিুল 

 ঞু্জর, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.6 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6696 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ম াোঃ মিালিান, স িা- ৃি 

আসজজুর র  ান, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.8 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6697 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা আস র ম াসিন, স িা- আিুল 

 ঞু্জর, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.4 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6698 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নিী ম াছন, স িা- ঐ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.35 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6699 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ম াজা ার স য়া, স িা-  ৃৃুি 

 ায়দার আলী, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.7 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6700 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নুরুল আস ন, স িা- ম াজা ার 

স য়া, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.6 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6701 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ছিয়দ কসর , স িা-  ৃি 

আবু্দল আসজজ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.8 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6702 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা অসল আ াম্মদ, স িা- দুধু স য়া, 

িািং-  ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

1.55 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6703 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নুর আ াম্মদ, স িা- ঐ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.55 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6704 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা  ম াছন আ াম্মদ, স িা- ঐ, 

িািং-  ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

1.45 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6705 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নুর আ াম্মদ, স িা-ঐ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

2.5 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6706 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা জাফর আ াম্মদ, স িা- ঐ, 

িািং-  ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

1.5 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6707 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা জাস দ ম াছন, স িা- ঐ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

2.5 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6708 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নুর আ াম্মদ, স িা-  ৃি কাসদর 

ম াসিন, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.7 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6709 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা রসেদ আ াম্মদ, স িা- ঐ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

1.55 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6710 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা কালাস য়া, স িা-  ৃি নসজর 

আ াম্মদ, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

1.35 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6711 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা  াছান আ াম্মদ, স িা- ঐ, িািং-

  ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.2 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6712 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা  াসেিুল্লা , স িা-  ৃি নাসজর 

আ াম্মদ, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

2.55 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6713 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ইসলয়াছ, স িা- অজ্ঞাি, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.15 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6714 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা  ম ৌলভী  াছান,  ৃি মগালা  

িারী, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.6 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6715 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা  ম াোঃ আলী, স িা- ঐ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.45 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6716 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা জা াঙ্গীর, স িা-  ৃি িুলিান, 

িািং-  ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.7 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6717 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা  ম ৌলভী ম াোঃ  াছন, স িা- 

ম ঠান আলী, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.6 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6718 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নুর ইিলা , স িা-  ৃি মগালা  

কাসদর, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.3 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6719 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা সিরাজুল ইিলা , স িা- 

মগালা  িারী, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.3 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6720 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা োস দুল্লা , স িা- নাসজর 

ম াসিন, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.7 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6721 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নুরুল আস ন, স িা- ম াজা ার 

স য়া, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.4 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6722 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা  াছান আ াম্মদ, স িা- মগালা  

িারী, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.2 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6723 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ইউনুি, স িা- মগালা  কাসদর, 

িািং-  ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.75 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6724 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ম লাল উসিন, স িা-  ৃি 

আলী ম াছন, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

2.5 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6725 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা  মিানা আলী, স িা-  ৃি আলী 

ম াছন, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.5 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6726 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ো িু, স ি-ৃা ঐ, িািং- 

 ািাভাঙ্গা, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.4 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6727 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা  াসজদ, স িা-  ৃি আলী 

ম াছন, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.4 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6728 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা ো িু, স িা-  ৃি মগালা  

কাসদর, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.7 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6729 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা আসনায়ার, স িা- নসজর 

ম াসিন, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.55 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6730 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নসজর ম াসিন, স িা-  ৃি আোঃ 

আসজজ, িািং-  ািাভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.8 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6731 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা  িলি আলী, স িা- গুরা চাাঁ দ, 

িািং- কেস য়া, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.9 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6732 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা গুরা চাাঁ দ, স িা-  ৃি আলী 

আজগর, িািং- কেস য়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.5 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6733 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী  াথ্াভাঙ্গা নুরুল আস ন, স িা- আসল চাাঁ দ, 

িািং-  াজ   াড়া, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.14 িড়সডইল

2465 1

রসিি িিি সভো

6734 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  জাফর, স িা- ি িুসদা া, িািং-

 রাজারছড়া, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.15 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6735 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া আ াম্মদ ম াসিন ম ম্বার, স িা-

 এজ ার স য়া, িািং- মলঙু্গরসিল, 

মেকনাফ

0.9 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6736 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া জাফর, স িা-  ঐ,  িািং- 

মলঙু্গরসিল, মেকনাফ

0.8 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6737 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া জস র ম াসিন, স িা- ম াোঃ 

আলী, িািং- মলঙু্গর সিল, 

মেকনাফ

0.6 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6738 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া জসকর , স িা-  াস াসছন, িািং-

 মলঙু্গর সিল, মেকনাফ

0.7 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6739 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া নুর ম াসিন, স িা- এজ ার, 

িািং- মলঙু্গরসিল, মেকনাফ

0.5 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6740 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া ম ািাআলী, স িা- ছিয়দ 

ম াসিন, িািং- মলঙু্গরসিল, 

মেকনাফ

0.6 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6741 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া কসির ম ম্বার, স িা- ম াজা ার, 

িািং- মনায়াখালী  াড়া, মেকনাফ

1 িড়সডইল

12608 1

রসিি িিি সভো

6742 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া মিসল , স িা- ম াজা ার, িািং- 

মনায়াখালী  াড়া, মেকনাফ

0.6 িড়সডইল

12608 1

রসিি িিি সভো
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6743 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া িুলিান, স িা- আবু্দল  াস দ, 

িািং- মনায়াখালী  াড়া, মেকনাফ

0.6 িড়সডইল

12608 1

রসিি িিি সভো

6744 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া মছির, স িা- ম াজা ার, িািং- 

মনায়াখালী  াড়া, মেকনাফ

0.75 িড়সডইল

12608 1

রসিি িিি সভো

6745 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া ইসলয়াছ, স িা- স য়া, িািং- 

মনাযাখালী  াড়া, মেকনাফ

0.8 িড়সডইল

12608 1

রসিি িিি সভো

6746 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া ইছা আ াম্মদ, স িা- ম ানাফ 

ফসকর, িািং- মনায়াখালী  াড়া, 

মেকনাফ

0.5 িড়সডইল

12608 1

রসিি িিি সভো

6747 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ছিয়ি, স িা- কসির আ  দ, 

িািং-  াসিরছড়া, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.5 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6748 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া জস র আ  দ, স িা- কুইলযা 

স য়া, িািং-  াসিরছড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.29 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6749 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া নুসর আল , স িা- নাসজর 

ম াসিন, িািং- মনায়াখালী  াড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.14 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6750 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া আবু্দল আলী, স িা- মলাক ান 

 াসক , িািং- মনায়াখালী  াড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.03 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6751 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ছিয়দ আ  দ, স িা- নুসর 

ইিলা , িািং- স ঠা  াসনর ছড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.21 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6752 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া ফজল আ  দ, স িা- 

খুইলযাস য়া, িািং- স ঠা  াসনর 

ছড়া, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.17 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6753 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ছিয়দ আলী, স িা-  ািান 

আলী, িািং-  াসিয়ার মঘানা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.12 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6754 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  আলী আ  দ, স িা-  ৃি আোঃ 

মিাি ান, িািং-  াসিয়ার মঘানা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.03 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6755 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া ম াোঃ ম াসিন, স িা-  ৃি 

র  ি উল্লা , িািং- মনায়াখালী 

 াড়া, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.16 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6756 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ম াোঃ কালু স য়া, স িা-  ৃি 

আোঃ র  ান, িািং- মনায়াখালী 

 াড়া, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.02 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6757 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া আলী ম াসিন, স িা- আলী 

আ  দ, িািং-  াসিরছড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.12 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6758 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া ফজল আ  দ, স িা- নসজর 

আ  দ, িািং- চন্দ্রর সকল্লা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.21 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6759 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া ফসরদ, স িা- ইি াইল, িািং- 

জুম্মা  াড়া, িাগসঘানা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.75 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6760 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ম াোঃ ছালা , স িা- দুদু স য়া, 

িািং- স ঠা  াসনরছড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.21 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6761 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া নুর আ  দ, স িা- অসল 

আ  দ, িািং-  াসিরছড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.14 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6762 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া নুর ম া াম্মদ, স িা- ফয়িাল 

আ : িািং- চন্দ্রর সকল্লা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.18 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6763 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া আবু্দল আলী, স িা-  ৃি 

মলাক ান  াসক , িািং- 

মনায়াখালী  াড়া, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.02 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6764 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া ম াোঃ কাসে , স িা-  ৃি ম াোঃ 

ছিয়দ আ : িািং- মনায়াখালী 

 াড়া, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.09 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6765 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ছিয়দ আ  দ, স িা- আসল  

উসিন, িািং- স ঠা াসনরছড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.1 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6766 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ম াোঃ আিুল  াসি , স িা- 

 ৃি উলা স য়া, িািং- 

স সরজভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.1 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6767 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া িসব্বর আ  দ, স িা-  সজদ, 

িািং- স সরজভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.04 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6768 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ুিু স য়া, স িা-  াছন আলী, 

িািং- স সরজভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.6 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6769 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া আলী আ  দ, স িা-  ৃি 

ম াজা ার স য়া, িািং- 

স সরজভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.2 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6770 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  াসিিুল্লা, স িা- আবু্দল  াস দ, 

িািং- স সরজভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.1 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6771 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া আোঃ রস  , স িা- আ  দ 

ম াসিন, িািং- স সরজভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.2 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6772 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া ইি াইল,স িা- রসচউর র  ান, 

িািং- স সরজভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.2 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6773 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া নুরুল ইিলা , স িা-  ৃি 

সিকদার আলী, িািং- 

স সরজভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.48 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6774 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া ম াোঃ  াসিিুর র  ান, স িা- 

 ৃি মিািা ান, িািং- িাঘসঘানা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.2 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6775 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া কালা স য়া, স িা- লাল স য়া, 

িািং- িাঘসঘানা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.2 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6776 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া আবু্দল্লা , স িা-  ৃি ম াসিন 

আ স দ, িািং- ঐ।

0.1 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6777 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ম াোঃ  ারুন, স িা- ম াোঃ োসদ, 

িািং- স ঠা  াসনরছড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.2 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6778 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  াস দুল্লা , স িা- আসজজুর 

র  ান, িািং- রাজারছড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.1 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6779 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ম ৌলভী নুরুল  ক , স িা- 

 ৃি আবু্দল আসজজ, িািং- ঐ।

0.25 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6780 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া শুকু্কর আলী, স িা-  ৃি মগারা 

স য়া, িািং- মনায়াখালী  াড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.2 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6781 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া আবু্দ, স িা-  ৃি আিু ছিয়দ,  

িািং-  াসিরছড়া, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.25 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6782 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ম াোঃ আস ন, স িা-  ৃি রসকি 

উসিন, িািং- ঐ।

0.2 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6783 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ম াোঃ ম াসিন আ স দ, স িা- 

আলী ুসিন, সিািং- 

স ঠা াসনরছড়া, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.2 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6784 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ম াোঃ সিরাজ, স িা- কসির 

আ  দ, িািং-  াসিরছড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.25 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6785 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  সনর আ া দ, স িা-  ৃি 

 াজী ইউনুছ, িািং- মনায়াখালী 

 াড়া, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.2 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6786 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  াছন, স িা-  ৃি ছিয়দ 

আল , িািং- মনায়াখালী  াড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.25 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6787 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  াস দা, স িা- কালা স য়া, িািং-

 মনায়াখালী  াড়া, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.2 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6788 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া লাল  সি, স িা- আবু্দর 

র  ান, িািং- মনায়াখালী  াড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.1 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6789 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ম াোঃ আোঃ গফুর, স িা-  ৃি 

িসদউর র  ান, িািং- মনায়াখালী 

 াড়া, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.2 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6790 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  া  ুদ আলী, স িা- কসির 

আ  দ, িািং- মনায়াখালী  াড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.2 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6791 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  াসিিুল্লা , স িা- আোঃ  াস দ, 

িািং- স সরজভাঙ্গা, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.08 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6792 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া আোঃ রস  , স িা- আ  দ 

ম াসিন, িািং- স সরজভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.2 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6793 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া ইি াইল, স িা- রসচউর 

র  ান, িািং- স সরজভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.2 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6794 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া নুরুল ইিলা , স িা- সিকদার 

আলী, িািং- স সরজভাঙ্গা, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.18 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6795 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  মিানা স য়া, স িা- ছিয়দ 

আ  দ মকািং, িািং- রাজারছড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.15 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6796 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ম াজা ার, স িা- নসজর 

আ স দ, িািং- মনায়াখালী 

 াড়া, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.01 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6797 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া ই া  েরীফ, স িা-  াসিিছড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.01 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6798 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া িুলু ড্রাইভার, স িা- নীলা স য়া, 

িািং- স ঠা াসনরছড়া, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.1 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6799 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ছিয়িা খািুন, স িা- আোঃ 

আস ন, িািং- স ঠা াসনরছড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.25 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6800 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  নু স য়া, স িা-  কিুল 

আ স দ, িািং-  াসিরছড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.02 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6801 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  নু স িী, স িা- মছির স য়া, 

িািং-  াসিরছড়া, মেকনাফ, 

কক্সিাজার।

0.1 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6802 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া ফসরদ, স িা-  ৃি  া সছন 

ম ম্বার, িািং- মনায়াখালী  াড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.15 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6803 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া রসেদ স য়া, স িা- কসির 

আ  দ, িািং-  াসিরছড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.2 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6804 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ম াোঃ নসজর আ  দ, স িা- 

িসদউর র  ান, িািং- 

 াসিরছড়া, মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.08 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6805 কক্সিাজার মেকনাফ সেলখালী রাজারছড়া  ম াোঃ ছিয়ি, স িা- ইউিুফ 

আলী, িািং- স ঠা  াসনরছড়া, 

মেকনাফ, কক্সিাজার।

0.35 মলঙু্গরসিল

10279 1

রসিি িিি সভো

6806 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিু শুকু্কর  স িং:  নিুর 

আলী
0.15

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6807 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং
না :  নিুর আলী  স িং: আবু্দ 

শুকু্কর
0.18

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6808 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ রসেদ  স িং: িসদউর 

র  ান
0.25

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6809 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : সগয়াি উসিন  স িং: আবু্দ 

রসেদ
0.22

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6810 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আলী জু ার  স িং: আিু 

িকর
0.20

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6811 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মছনুয়ারা   স িং: রুসিল

0.19

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6812 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িসের উল্লা   স িং: ম াোঃ 

ম াছন
0.22

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6813 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছসকনা খািুন   স িং: 

মিালিান আ  দ
0.21

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6814 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :   িাজ মিগ   স িং: 

জয়নাল আসিদীন
0.18

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6815 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : রাসিয়া মিগ   স িং: 

উি ান আলী
0.18

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6816 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  সনায়ার স িং: 

িসদউজ্জা ান
0.19

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6817 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ো  জা ান  স িং: আবু্দ 

রস  
0.20

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6818 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ রস     স িং: 

ম াজা ার স য়া
0.22

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6819 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ো াজান   স িং:  াছন 

আলী
0.18

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6820 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছিুরা খািুন  স িং: আবু্দ 

জব্বার
0.19

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6821 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ ম াছন স িং:  সন 

আলী
0.20

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6822 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ শুকু্কর   স িং: ম াোঃ 

ম াছন
0.22

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6823 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : সিকদার   স িং: নুরুল 

ইিলা 
0.25

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6824 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ শুকু্কর  স িং: জসকর 

আ  দ
0.18

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6825 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আলী আ  দ  স িং: আিু 

কাসি 
0.15

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6826 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিুল িের  স িং: আবু্দ 

জব্বর
0.18

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6827 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুরুল ইিলা    স িং: 

আবু্দ জব্বার
0.22

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6828 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : খাইরুল িের  স িং: 

 ায়দর আলী
0.20

উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6829 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুরুল িের  স িং:  ায়দর 

আলী

0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6830 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ ম াছর  স িং: 

অসছউর র  ান

0.16 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6831 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছিয়দ ম াছন  স িং: 

অসছউর র  ান

0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6832 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুর ম াছন  স িং: অসছউর 

র  ান

0.25 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6833 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আস ন স িং: অসছউর 

র  ান

0.25 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6834 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ শুকু্কর  স িং: নুর 

আ  দ

0.22 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6835 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নাসজর ম াছন   স িং: 

ম াোঃ কালু

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6836 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  াসজরা মিগ   স িং: 

জসকর আ  দ

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6837 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াছন  স িং: অসছউর 

র  ান

0.25 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6838 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  ুসল  স য়া   স িং: 

অসিউর র  ান

0.22 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6839 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আকির  আলী  স িং: 

অসিউর র  ান

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6840 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  আলী আকির   স িং:  

আবু্দ র  ান

0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6841 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিুল ো া  স িং: আবু্দ 

জসলল

0.25 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6842 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছসিয়া খািুন  স িং: 

ম াস্তাক স য়া

0.28 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6843 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিুল কাসি   স িং: 

 কিুল আলী

0.19 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6844 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিুল কালা   স িং: ম াোঃ 

আলী

0.19 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6845 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  জাফর আল   স িং: 

আসনায়ার স য়া

0.19 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6846 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুরুল িের  স িং: নুর 

আ  দ

0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6847 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : রুনা আক্তার  স িং: ম াোঃ 

েস দ

0.18 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6848 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ ম াছন  স িং: চান 

স য়া

0.18 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6849 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ফসরদ আল  স িং: নসজর 

আ  দ

0.20 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6850 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জুিাইর স য়া  স িং: 

আলিাজ স য়া

0.22 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6851 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ  সজদ  স িং: আিুল 

কাসি 

0.20 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6852 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : কসির আ  দ স িং: 

কাসি  আলী

0.18 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6853 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : কাসি   স িং: ির য়া 0.22 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6854 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ইউছু  জালাল  স িং: গুরা 

স য়া

0.15 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6855 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিু কালা   স িং: 

মিালিান আ  দ

0.18 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6856 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিুল ম াছন  স িং: 

মিালিান আ  দ

0.18 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6857 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ িালা   স িং: 

মিালিান আ  দ

0.20 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6858 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছছয়দ ম াছন স িং: 

মিালিান আ  দ

0.25 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6859 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আস ন স িং: জসকর আ  দ 0.28 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6860 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুরুল আকির স িং: আিুল 

কাসি 

0.25 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6861 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ শুকু্কর স িং: নসজর 

ম াছন

0.22 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6862 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুরুল ইিলা   স িং: 

মিালিান

0.21 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6863 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দল গফুর  স িং: 

ইি াইল

0.19 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6864 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াস্তাক স িং: র  ি 

উল্লা 

0.17 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6865 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  সনায়ার মিগ   স িং: 

 সনা স য়া

0.20 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6866 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  সনায়ারা মিগ  স িং: 

 ারুন

0.25 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6867 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : রসেদা খািুন স িং: সজয়া 

র  ান

0.22 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6868 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুর ম া াম্মদ স িং: কালা 

স য়া

0.25 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6869 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : কসির আ  দ স িং: 

িসদউর র  ান

0.28 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6870 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুর আল   স িং: িার াইয়া 0.25 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6871 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছছয়দ আকির স িং: 

 কিুল ম াছন

0.25 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6872 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছাসল া মিগ  স িং: নুর 

আল 

0.25 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6873 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াজার স য়া স িং: আবু্দ 

শুকু্কর

0.18 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6874 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : সদল ম া াম্মদ স িং: আিুল 

কাসি 

0.19 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6875 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ইউছু  আলী  স িং: অজুর 

 ুলু্লক

0.20 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6876 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আয়ুি আলী  স িং: অজুর 

 ুলু্লক

0.25 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6877 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দল্লা    স িং: ম াোঃ 

ম াছন

0.18 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6878 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ো াজান  স িং: জাফর 

স য়া

0.20 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6879 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  উি ান স িং: ি িুল 0.25 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6880 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ফারুক স িং: রসেদ স য়া 0.21 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6881 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  ুিসল  স য়া স িং: উচা 

স য়া

0.22 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6882 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মখাসেদ আল   স িং: উচা 

স য়া

0.25 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6883 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ  াস দ স িং: ফজল 

আ  দ

0.22 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6884 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছসির আ  দ স িং: আবু্দ 

কসর 

0.18 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6885 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জাস দ ম াছন স িং: আবু্দ 

রসেদ

0.22 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6886 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছারা খািুন স িং: জালাল 

আ  দ

0.19 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6887 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ো  আল  স িং: কালা 

স য়া

0.20 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6888 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছছয়দ আল   স িং: ো া 

আল 

0.22 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6889 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ গফুর স িং: ইি াইল 0.15 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6890 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ  ন্নান স িং:আবু্দ 

 সজদ

0.15 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6891 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুরুল ইিলা   স িং: 

মগালা  ম াছাইন

0.16 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6892 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ি িু আল   স িং: আবু্দল 

আসজজ

0.18 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6893 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আস না খািুন স িং: 

র জান আলী

0.18 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6894 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মরস না মিগ  স িং: ম াোঃ 

উল্লা 

0.20 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6895 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িসল  স য়া স িং: জালাল 

আ  দ

0.20 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6896 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুর ম া াম্মদ  স িং: 

ম াছন আলী

0.19 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6897 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ইি াক আ  দ  স িং: 

ম াছন আলী

0.25 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6898 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  সন আল   স িং: ইি াক 0.24 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6899 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ ম াছন  স িং: আিুল 

ম াছন

0.18 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6900 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মিসল   স িং: ম াোঃ ম াছন 0.18 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6901 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জয়নাল আসিদীন  স িং: 

আস র ম াছন

0.20 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6902 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিুল  াসি   স িং: 

আস র ম াছন

0.25 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6903 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আস র উল্লা   স িং: 

 সিউর র  ান

0.25 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6904 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জাফর আল   স িং: আবু্দ 

র  ান

0.19 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6905 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আলী আকির  স িং: আবু্দ 

র  ান

0.20 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6906 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িািা  ম ািন  স িং: 

জাফর আল 

0.16 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6907 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিুলল  নজুর  স িং: 

আবু্দ র  ান

0.15 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6908 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : রসফক  স িং: আয়ুি আলী 0.20 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6909 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম লাল  স িং: আিুল 

ম াছন

0.20 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6910 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  ুসফজ  স িং: এখলাচ 0.25 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6911 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  ুসফজ স িং: এখলাচ 0.25 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6912 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আলিাজ স য়া স িং: 

এখলাচ

0.18 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6913 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াস্তাক স য়া স িং: এখলাচ 0.18 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6914 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আয়ুি আলী স িং: আিু 

 াজী

0.22 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6915 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ইি াইল স িং: জির  ুলু্লক 0.15 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6916 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ইি াক স য়া স িং: জির 

 ুলু্লক

0.19 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6917 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ জসলল স িং: 

মিালিান

0.20 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6918 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : সিয়াি উসিন স িং: ম াোঃ 

আল 

0.20 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6919 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  া িুিুর র  ান  স িং: 

আবু্দ িালা 

0.21 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6920 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জুনুর র  ান স িং: আবু্দ 

িালা 

0.22 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6921 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জসি  স িং: জা র স য়া 0.19 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6922 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ শুকু্কর স িং: মিালিান 0.18 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6923 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  সনা স য়া স িং: আলী স য়া 0.20 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6924 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ি িুল  ক  স িং: নাসজর 

ম াছন

0.22 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6925 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম লাল  স িং: আলী 

আকির

0.25 উত্তর হ্নীলা

2504 3 1005 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6926 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াস্তাক স য়া  স িং: আবু্দ 

জব্বর

0.23 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6927 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নাসছ া খািুন  স িং: আবু্দ 

জব্বর

0.25 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6928 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ ফারুক স িং: আবু্দ 

জব্বর

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6929 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিুল কালা   স িং: আবু্দ 

জব্বর

0.28 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6930 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ফসরদা মিগ   স িং: ম াোঃ 

ইউনুি

0.26 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6931 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছছয়দ আকির  স িং: 

ম স র আলী

0.26 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6932 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মলেু স য়া স িং: মগালা  

আ  দ

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6933 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিু িকর  স িং: মলেু স য়া 0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6934 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  নছুর স য়া  স িং: মলেু 

স য়া

0.22 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6935 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ নুর  স িং: আবু্দ 

জসলল

0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6936 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : খাইরুল িের  স িং: 

 কিুল আ  দ

0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6937 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িুিা স য়া স িং:  কিুল 

আ  দ

0.16 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6938 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : কালা স য়া  স িং: িার ায়া 0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6939 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছছয়দ আল   স িং: আবু্দ 

জসলল

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6940 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : লালু স য়া  স িং: সিকান্দর 0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6941 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জয়নাল স িং: সিকান্দর 0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6942 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াজাসম্মল  ক স িং: 

ছছয়দ স য়া

0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6943 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছছয়দ নুর স িং: আবু্দ 

জসলল

0.16 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6944 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : চসিয়া মিগ   স িং: ছছয়দ 

আল 

0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6945 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  সনায়ার স িং: কসির 

আ  দ

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6946 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : েসফক স িং: আিু  াসি 0.19 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6947 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : স নারা স িং: আিুল  াসি 0.21 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6948 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  জু স য়  স িং: নুরুল 

ইিলা 

0.25 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6949 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিু িালা   স িং: নুরুল 

ইিলা 

0.22 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6950 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দল্লা   স িং:  নুরুল 

ইিলা 

0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6951 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  সফজুর র  ান  স িং: 

নুরুল ইিলা 

0.17 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6952 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ শুকু্কর  স িং: নুরুল 

ইিলা 

0.22 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6953 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ রস    স িং: আবু্দ 

শুকু্কর

0.24 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6954 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ িালা   স িং: 

িা িুল  ক

0.23 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6955 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দল গফুর  স িং: নসি 

ম াসিন

0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6956 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াছন আলী  স িং: কসির 

আ  দ

0.16 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6957 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ আস ন স িং: ম াছন 

আলী

0.17 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6958 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : খুইলযা স য়া স িং: 

আসিউর র  ান

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6959 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  কিুল ম াছন  স িং: 

আস র ম াছন

0.19 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6960 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মকিাসচিং স িং: ম লাউ 0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6961 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিুল কাসি   স িং: ম াোঃ 

ম াছন

0.21 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6962 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : সদলদার স য়া স িং: িজল 

আ  দ

0.22 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6963 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িজল আ  দ স িং:  ৃি 

আক্তার আোঃ

0.23 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6964 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  নু স য়া  স িং: ম াজা ার 

স য়া

0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6965 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : যসিন চাক া স িং: কাজল 

চাক া

0.16 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6966 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িিনসগ চাক া  স িং: 

যসিন চাক া

0.17 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6967 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িুিা চাক া স িং: যসিন 

চাক া

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6968 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : অ সচ চাক া  স িং: যসিন 

চাক া

0.19 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6969 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  িং ুসচিং চাক া  স িং: 

যসিন চাক া

0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6970 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  িংলাসচিং চাক া  স িং: 

যসিন চাক া

0.22 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6971 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : লািুসি   স িং: লািাইনচালা 0.23 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6972 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িা ুসচিং স িং:  াই ুআ 0.24 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6973 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : চাচাউ স িং: মলাজন 0.25 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6974 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : চালাই িং স িং:  ৃি কাজল 0.26 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6975 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মকউচা চাক া স িং:  সন 

চাক া

0.27 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6976 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : উস চ চাক া  স িং: চািাউ 0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6977 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : চকী িং স িং: ঐচাসনা 0.16 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6978 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মকিাসচিং স িং:  সন চাক া 0.17 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6979 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : সনকু চাক া স িং: ঐচাসলা 0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6980 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :   ল   স িং:  ৃি কাজল 0.19 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6981 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : সকিান চাক া   স িং: 

কাজল

0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6982 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িাইিািু চাক া   স িং: 

আ লইি

0.21 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6983 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  কালু চাক া  স িং: 

আ লইি

0.22 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6984 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ফনু চাক া  স িং: 

আ লইি

0.23 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6985 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : সকলা চাক া  স িং: কালু 

চাক া

0.24 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6986 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম লাউ চাক া  স িং: 

আলাউ চাক া

0.25 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6987 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  ািংসক চাক া  স িং: চইিা 

চাক া

0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6988 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : কাসদর ম াছন  স িং: 

ইিলা  ফসকর

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6989 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : কাসন্দা চাক া  স িং: 

ম লাউ চাক া

0.19 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6990 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : রাসজি চাক া  স িং: 

মফিচা চাক া

0.16 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6991 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ইয়াছস ন  স িং: আিুল 

কাসি 

0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6992 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : সিরাজুল কাসদর  স িং: 

কাসদর ম াছন

0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6993 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিু িাস র  স িং: আবু্দল 

গফুর

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6994 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মগালা   স িং:  ৃি ম স র 

আলী

0.19 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6995 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোরি স য়া   স িং: 

আবু্দ র  ান

0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

6996 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জা াঙ্গীর আল   স িং: 

ম াোঃ কাসদর

0.16 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6997 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ কাসি   স িং: আস র 

ম াছন

0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6998 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  সনা স য়া  স িং: আস র 

ম াছন

0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

6999 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াজার স য়া  স িং: আিুল 

ম াছন

0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7000 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াজার স য়া  স িং: আিুল 

ম াছন

0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7001 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ফসরদ আল   স িং:  ৃি 

আিুল ম াছন

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7002 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  নুর আল   স িং: কালা 

স য়া

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7003 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : কালু স য়া  স িং: ম াজার 

স য়া

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7004 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছিয়দ কসি   স িং: 

আস র ম াছন

0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7005 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :   িাজ মিগ   স িং: 

মগালা  আজ 

0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7006 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  াজু  স িং: আবু্দ শুকু্কর 0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7007 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িা িুল  ক  স িং: আলী 

আ  দ

0.19 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7008 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মগালিাজ  স িং: 

আসনায়ার স য়া

0.19 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7009 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িুল িুল আক্তর   স িং: 

 াসনক

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7010 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছিয়দ নুর  স িং: ভুলু স য়া 0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7011 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জাফর আলী   স িং: আবু্দ 

শুকু্কর

0.16 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7012 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ রসেদ  স িং: জাফর 

আলী

0.17 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7013 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ গফুর  স িং: আবু্দ 

শুকু্কর

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7014 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জাস দ ম াছন  স িং: 

আবু্দল কসর 

0.19 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7015 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : কস নুর আক্তার  স িং: 

ম াোঃ েসফক

0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7016 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ র  ান  স িং: নুর 

আ  দ

0.21 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7017 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : সদলদার আল  স িং: 

আবু্দল  াসক 

0.22 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7018 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ রজ্জাক  স িং: 

জাফর আল 

0.23 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7019 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দল গফুর  স িং: 

ম াছন আলী

0.24 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7020 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : রসেদ আ  দ  স িং: 

আফলািুন

0.26 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7021 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জলাল আ  দ  স িং: 

ম াোঃ মিাসল ান

0.27 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7022 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : কসির আ  দ  স িং: 

মিাসল ান

0.28 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7023 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিুল  াসি   স িং: 

মিাসল ান

0.29 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7024 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িকিার আ  দ  স িং: 

আফলািুন

0.31 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7025 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ইসলয়াছ  স িং: িকিার 

আ  দ

0.21 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7026 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ো িু আল    স িং: নুর 

আ  দ

0.22 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7027 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : এরোদুর র  ান স িং: 

আলী আ  দ

0.23 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7028 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ র  ান  স িং: আলী 

আ  দ

0.24 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7029 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  াস দুর র  ান  স িং: 

আলী আ  দ

0.24 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7030 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ই া  ম াসিন   স িং: 

আলী আ  দ

0.22 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7031 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ফজল আ  দ  স িং: 

আলী আ  দ

0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7032 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ফসরদ আল    স িং: 

জা াল ম াসিন

0.16 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7033 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুরুল আল   স িং: আবু্দল 

 াসক 

0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7034 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিছার স য়া  স িং: 

আবু্দল  াসক 

0.16 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7035 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম া াম্মদ নুর  স িং: 

আবু্দল  াসক 

0.16 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7036 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জা াল আ  দ স িং: 

ো া ুরী

0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7037 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মিসকন্দার  স িং: ম াকিুল 

ম াসিন

0.17 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7038 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  াসফজ রসেদ  স িং: 

নসজ  উসিন

0.21 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7039 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুর আ  দ  স িং: আবু্দ 

শুকু্কর

0.22 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7040 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ জব্বর  স িং: 

মিালিান আ  দ

0.25 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7041 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আ: িত্তার িািুল  স িং: 

মিালিান আ  দ

0.21 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7042 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ েসফ  স িং: িুলিান 

আ  দ

0.22 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7043 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াস্তাক  স িং: আবু্দ 

জব্বার

0.24 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7044 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জুহুর আল    স িং: গুরা 

স য়া

0.16 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7045 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুরুল ইিলা   স িং: গুরা 

স য়া

0.17 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7046 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুরুল আল   স িং: 

জাসকর আলী

0.23 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7047 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িাদো  স য়া স িং: 

মিালিান আ  দ

0.25 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7048 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  ারুন  স িং: কসির আ  দ 0.19 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7049 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দল ম ানাফ  স িং: 

আল গীর

0.20 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7050 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুরুল ইিলা   স িং: আবু্দ 

র  ান

0.21 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7051 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আসনায়ার ইিলা   স িং: 

আবু্দ র  ান

0.22 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7052 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ইয়াকুি আলী  স িং: ম াোঃ 

নিী

0.23 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7053 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিু সছসিক   স িং: 

নিরি আলী

0.16 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7054 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দল  াস দ  স িং: 

নিরি আলী

0.17 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7055 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দল খাসলদ  স িং: 

নিরি আলী

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7056 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আেরফ আলী   স িং: 

আবু্দ খাসলক

0.15 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7057 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিুল কালা  স িং: আবু্দ 

খাসলক

0.16 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7058 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  ীর কাসি  স িং: মিকান্দর 0.17 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7059 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ ম াসিন  স িং: নজু 

স য়া

0.18 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7060 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ইউছু  আলী  স িং: িজু 

স য়া

0.19 উত্তর হ্নীলা

2053 3 1028 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7061 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ফাসি া  স িং: আসনায়ার 0.20 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7062 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িাদো  স য়া স িং: আবু্দ 

রাজ্জাক

0.21 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7063 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িুলু স য়া  স িং: িজু স য়া 0.22 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7064 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জুলু স য়া স িং: িজু স য়া 0.23 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7065 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জাসকর আল   স িং: 

ম াজাস র স য়া

0.24 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7066 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  া াফুজ  স িং: আবু্দ 

র  ান

0.21 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7067 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দল্লা   স িং: িসদউর 

র  ান

0.16 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7068 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ রসেদ স িং: নুরুল 

আল 

0.18 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7069 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ শুকু্কর  স িং: ইয়াসছন 

আলী

0.28 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7070 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জাফর আলী  স িং: 

ইয়াসছন আলী

0.30 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7071 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : সগয়াি উসিন  স িং: 

মগালা  িরিয়ার

0.24 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7072 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মগালা  িরিয়ার  স িং: 

 ৃি গুরা স য়া

0.21 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7073 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ফসরদা ইয়াছস ন স িং:  ৃি 

মগালা  কুিুি

0.26 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7074 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : র জান আলী  স িং: আবু্দ 

রসেদ

0.27 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7075 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : গফুর স য়া  স িং: িদন 

আলী

0.21 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7076 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াক্তার স য়া  স িং: িদন 

আলী

0.22 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7077 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  নিাজ স য়া স িং: িদন 

আলী

0.27 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7078 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  সনা স য়া স িং:  ায়দর 

আলী

0.20 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7079 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িাইফুল ইিলা  স িং: 

 ায়দর আলী

0.15 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7080 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িরিয়ার  স িং:  ায়দর 

আলী

0.16 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7081 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িািুল স য়া স িং: জুলু স য়া 0.17 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7082 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ আলী  স িং: ভুলু স য়া 0.20 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7083 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ েসফক স িং: জুলু 

স য়া

0.28 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

Page 630



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7084 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জুলু স য়া স িং: িদন আলী 0.25 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7085 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িসম্মরাজ স িং:  ৃি আবু্দ 

র  ান

0.18 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7086 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াস্তাক স য়া স িং: দুদু 

স য়া

0.20 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7087 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : দুদু স য়া  স িং: আবু্দ রসেদ 0.23 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7088 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : সফসরাজ স য়া স িং: দুদু 

স য়া

0.22 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7089 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : কা াল ম াসিন স িং: দুদু 

স য়া

0.22 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7090 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  কিুল ম ািন  স িং: 

আইনুর আলী

0.27 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7091 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নসজর ম াসিন  স িং: 

আইনুর আলী

0.23 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7092 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জলু্লর স য়া  স িং:  ৃৃৃি 

আবু্দল আসজজ

0.16 উত্তর হ্নীলা

2503 3 1004 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7093 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িাদো  স য়া  স িং: আবু্দ 

রসেদ

0.18 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7094 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ রসেদ স িং: আবু্দ 

র  ান

0.20 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7095 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ ইিলা  স িং: র জান 0.22 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7096 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : গুল িা ার স িং: আক্তার 

কা াল

0.15 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7097 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  কিুল ম াসিন  স িং: 

অসিউর র  ান

0.17 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7098 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ফয়জু স িং: আেরাফ আলী 0.19 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7099 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ফসরদ স সি  স িং: আ  দ 

ম াসিন

0.20 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7100 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দল্লা   স িং: নুরুল 

ইিলা 

0.21 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7101 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ র  ান স িং: নুরুল 

ইিলা 

0.22 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7102 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুরুল ইিলা   স িং: 

আিুল ম াসিন

0.20 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7103 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ফজল আ  দ  স িং: ম াোঃ 

মিাসল ান

0.25 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7104 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আলী আকির  স িং: 

জা াল আ  দ

0.26 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7105 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মগালা  আকির  স িং: 

জা াল আ  দ

0.15 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7106 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িাদো  স য়া স িং: আিুল 

 াসি 

0.16 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7107 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : সদসলায়ারা মিগ  স িং: 

আিু িত্তার

0.20 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7108 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ো াি উসিন স িং: আবু্দ 

িালা 

0.22 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7109 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : রাসিয়া স িং: ম াোঃ েসফক 0.25 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7110 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আস না খািুন স িং: 

জাফর আল 

0.28 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7111 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আসয়ো স িং: জস র 

ম াসিন

0.15 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7112 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মদসলায়ারা স িং: ম াোঃ 

মিসল 

0.21 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7113 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মগালা  আকির স িং: 

ছিয়দ আল 

0.25 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7114 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মিালিান স িং: দীন 

আ  দ

0.27 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7115 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জাফর আল  স িং: আিু 

সছসিক

0.16 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7116 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিু সছসিক  স িং: ছিয়দ 

আল 

0.18 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

Page 633



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7117 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ  াসলক স িং: আিু 

সছসিক

0.25 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7118 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছিয়দুর র  ান, স িং: 

 াসিিুর র  ান

0.21 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7119 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  াস দুল  ক, স িং: অসল 

আ  দ

0.24 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7120 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ ইি াক, স িং: আলী 

ম াসিন

0.20 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7121 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ  াসলক, স িং: ম াোঃ 

ইসলয়াছ

0.25 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7122 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :   িাজ আ  দ, স িং: 

আকিার আ  দ

0.21 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7123 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  াসফজুর র  ান, স িং: 

আকিার আ  দ

0.22 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7124 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আসজজুল  ক, স িং: 

আকিার আ  দ

0.18 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7125 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিছার, স িং:  াসফজুর 

  ান

0.15 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7126 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ ইউনুি, স িং: 

 াসফজুর   ান

0.16 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7127 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ ম াসিন, স িং: 

 াসিিুল্লা 

0.17 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7128 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ  াছন, স িং:  াসিিুল্লা 0.18 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7129 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িুসফয়া মিগ , স িং: 

ইউিু  আলী

0.15 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7130 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নাসির উসিন, স িং: ম াোঃ 

আল 

0.19 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7131 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুরুল আস ন, স িং: স নু্ট 0.20 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7132 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুরুল আল , স িং: 

আ  দ স সি

0.21 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7133 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  সজম না মিগ , স্বা ী: 

ম লাল স য়া

0.25 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7134 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : খসিজা, স িং: জাকাসরয়া 0.26 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7135 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আলী ম াসিন, স িং: 

ফসরদ আল 

0.28 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7136 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দল  ক, স িং: 

আকিার আ  দ

0.20 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7137 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  াসিিুল্লা , স িং: আকিার 

আ  দ

0.21 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7138 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : খাইরুল িের, স িং: ম াোঃ 

আল 

0.24 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7139 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুরুল িের, স িং: ম াোঃ 

আল 

0.16 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7140 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  ীর আ  দ, স িং: আলী 

আ  দ

0.20 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7141 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ফসয়জ আ  দ, স িং: 

ছস  উসিন

0.25 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7142 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ি র আলী, স িং: ম াোঃ 

ম াছন

0.26 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7143 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ফসরদ আল , স িং: ছিয়দ 

আল 

0.18 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7144 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আলী আ  দ, স িং: কালু 

স য়া

0.19 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7145 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুর আ  দ, স িং: আলী 

আ  দ

0.15 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7146 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দল  সজদ, স িং: 

খসলল আ  দ

0.20 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7147 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ ইউনুছ, স িং: আিুল 

ম াছন

0.26 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7148 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দল  াসলক, স িং: 

মিালিান আ  দ

0.15 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7149 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : িসল  উল্লা , স িং: জাফর 

আল 

0.21 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7150 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছছয়দ আ  দ, স িং: 

মিালিান আ  দ

0.23 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7151 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ স য়া, স িং: 

মিালিান আ  দ

0.31 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7152 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : খসলল আ  দ, স িং:  ৃি 

মিকান্দর

0.25 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7153 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আোফ আলী, স িং: 

খসলল আ  দ

0.18 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7154 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ ম াছন, স িং: খসলল 

আ  দ

0.24 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7155 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ কা াল, স িং: খসলল 

আ  দ

0.17 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7156 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ ম লাল, স িং: খসলল 

আ  দ

0.20 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7157 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ জলাল, স িং: খসলল 

আ  দ

0.28 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7158 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিুল  নজুর, স িং: 

ফসকর আ  দ

0.23 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7159 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না :  িংস সচিং চাক া, স িং: 

 াসর ু চাক া

0.17 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7160 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : সফসরাজ, স িং: আিুল 

ম াসছন

0.16 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7161 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : মিা া িড়–য়া, স্বা ী: 

ঐকযচা চাক া

0.28 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7162 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জসকর আ  দ, স িং: অসল 

আ  দ

0.21 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7163 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জাস দা খািুন, স্বা ী: 

নসজর আ  দ

0.20 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7164 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আবু্দ শুকু্কর, স িং: খসললুর 

র  ান

0.21 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7165 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছছয়দ ম াছন, স িং: 

আ  দ ম াছন

0.25 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7166 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ছছয়দ আকির, স িং: 

কসির আ  দ

0.24 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7167 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : গুরা স য়া, স িং: জালাল 

আ  দ

0.17 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7168 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ মিসল , স িং: 

এয়াকুি আলী

0.26 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7169 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : ম াোঃ রসেদ, স িং: আবু্দল 

কসর 

0.28 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7170 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : খসললুর র  ান, স িং: 

জাফর আলী

0.20 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7171 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : সদল ম া াম্মদ, স িং: 

ইউিু  আলী

0.15 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7172 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : আিদু কসর , স িং: আিদু 

শুকু্কর

0.16 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7173 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : জাসন আল , স িং: ছছয়দ 

কসর 

0.25 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7174 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং ম ায়াইকযিং না : নুরুল ইিলা , স িং: 

ম াসিন আলী

0.21 উত্তর হ্নীলা

2265 3 1114 3

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7175 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  াস দ ম াছন, স িং: গুরা 

আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

453 2 391 2

রসিি

মিস   াকা ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7176 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিুল  াসি , স িং: 

আসক্কল আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

453 2 391 2

রসিি

মিস   াকা ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7177 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম ািারক স য়া, স িং: 

আসক্কল আলী

0.21

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7178 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিুল  ঞু্জর, স িং: 

আসক্কল আলী

0.21

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7179 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিুৃুল ম াছন, স িং: 

আসক্কল আলী

0.25

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7180 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিুল কালা , স িং: 

আসক্কল আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7181 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো  আল , স িং:  ুছা 

স য়া

0.19

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7182 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : েসফক, স িং:  ুছা স য়া

0.20

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7183 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দ রস  , স িং: নসজর 

ম াছন

0.22

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7184 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুর স য়া, স িং: িদরুজ্জা া

0.23

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7185 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ছছয়দ আল , স িং: আবু্দ 

জসলল

0.18

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7186 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ফসরদ আল , স িং: গুরা 

আলী

0.17

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7187 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াোঃ  াসি , স িং: ইউিুফ 

আলী

0.15

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7188 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মরাসজনা মিগ , স্বা ী: 

ঈ ান নুর

0.12

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7189 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মজাসিদ খািুন, স্বা ী: 

খসললুর র  ান

0.20

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7190 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : গুরা স য়া, স িং: আবু্দ 

শুকু্কর

0.22

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7191 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াোঃ ম াসিন, স িং: 

সিকান্দর

0.22

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7192 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ছিয়দ আ  দ, স িং: 

আলী আ  দ

0.22

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7193 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িাসল া মিগ , স িং: 

সফসরাজ আ  দ

0.18

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7194 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  ুিু িিদাগর, স িং: 

মিকান্দর ফসকর

0.22

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7195 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :   িাজ, স িং: জ র আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7196 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িফর আলী, স িং: জ র 

আলী

0.20

উত্তর হ্নীলা

3233 2 2017 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7197 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িের, স িং: স য়া ম াছন

0.21

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7198 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিদুল গফুর, স িং: িাচা 

স য়া

0.20

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7199 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম লাল, স িং: আবু্দল গফুর

0.25

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7200 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িসদ আল , স িং: 

আসজজুর র  ান

0.26

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7201 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দল  াসক , স িং: 

ইউিু 

0.20

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7202 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আস র ম াছন, স িং: 

সিকান্দর আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7203 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াছন মচৌসকদার , স িং: 

আবু্দল গফুর

0.18

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7204 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আলী আ  দ, স িং: কালা 

স য়া

0.22

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7205 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুর ম া াম্মদ, স িং: আলী 

আ  দ

0.25

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7206 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  াসফজ আ  দ, স িং: 

আলী আ  দ

0.20

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7207 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দল গফ্ফার, স িং: 

আলী আ  দ

0.18

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7208 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো শুল আল , স িং: 

আবু্দল আস ন

0.20

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7209 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুর না ার, স িং: আিদুল 

গফুর

0.20

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7210 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুরুল আস ন, স িং: 

আবু্দল আসজজ

0.25

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7211 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াোঃ আল , স িং: আবু্দল 

আসজজ

0.26

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7212 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম োন আলী, স িং: 

জা ান উল্লা

0.20

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7213 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : রসেদ, স িং: আবু্দল গফুর

0.18

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7214 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জাফর, স িং: আবু্দল গফুর

0.18

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7215 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আল , স িং: আবু্দল  ািুদ

0.22

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7216 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মিলাল, স িং: আবু্দল  ািুদ

0.22

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7217 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জসি , স িং: জা ান উল্লা

0.20

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7218 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিু িক্কর, স িং: নসজর 

আ  দ

0.21

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7219 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মরস না, স্বা:  ৃি নূরুল 

ইিলা 

0.20

উত্তর হ্নীলা

2214 2 2053 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7220 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  িলানা কা াল, স িং: 

আবু্দল  ািুদ

0.20

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7221 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িসল ম াছন, স িং: আলী 

আকির

0.18

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7222 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  নুরুল আল , স িং: 

আবু্দল  ািুদ

0.22

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7223 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মগালা  আকির, স িং: 

আবু্দল জব্বার

0.25

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7224 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আলী আ  দ, স িং: কালা 

স য়া

0.20

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7225 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো শু, স িং: িয়াদ আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7226 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আলী আকির, স িং: 

ফজল কসর 

0.20

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7227 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দ শুকু্কর, স িং: ফজল 

কসর 

0.20

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7228 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  ো  আল , স িং: ফজল 

কসর 

0.25

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7229 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিুল  ঞু্জর, স িং: লাল 

স য়া

0.26

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7230 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িসদ আল , স িং: লাল 

স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7231 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আক্তার ম াছন, স িং: 

আবু্দ শুকু্কর

0.22

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7232 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দল গফুর, স িং: 

এজা ার স য়া

0.25

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7233 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিুল  াসি , স িং: 

ম াজা ার স য়া

0.20

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7234 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ছছয়দ, স িং: মিালিান 

আ  দ

0.18

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7235 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো শুল আল   ,স িং: 

আবু্দল আসজজ

0.20

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7236 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মিনুয়ারা, স্বা ী:   িাজ

0.20

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7237 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াস্তাক, স িং: মিালিান 

আ  দ

0.25

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7238 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো  আল , স িং: 

মিালিান আ  দ

0.26

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7239 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  স দ আল , স িং: 

মিালিান আ  দ

0.18

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7240 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : কালু স য়া, স িং: 

মিালিান আ  দ

0.22

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7241 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : সদলদার, স িং:   িাজ 

স য়া

0.25

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7242 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : লস্কর আলী, স িং: স জম া 

আলী

0.20

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7243 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আলী আ  দ, স িং: 

সছসিক আ  দ

0.18

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7244 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িদু, স িং: র জান আলী

0.20

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7245 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : কালা িদা, স িং: র জান 

আলী

0.22

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7246 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আলী আ  দ রাজু, স িং: 

উলা স য়া

0.20

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7247 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : রসেদ আ  দ, স িং: কালা 

স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7248 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুরুল ইিলা , স িং: রসেদ 

আ  দ

0.18

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7249 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  া ুন, স িং: ি িু সিকদার

0.17

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7250 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : অসল আ  দ, স িং: কালা 

স য়া

0.20

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7251 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দল গফুর, স িং: ছছয়দ

0.25

উত্তর হ্নীলা

2215 2 2054 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7252 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুরুল ইিলা িসদ, স িং: 

উলা স য়া

0.26

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7253 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আস র ম াছন, স িং: 

জা াল উসিন

0.22

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7254 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : অসল ম াছন, স িং: জা াল 

উসিন

0.25

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7255 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম লাল, স িং: আবু্দল গফুর

0.22

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7256 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জসি , স িং: আবু্দল গফুর

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7257 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আলিাজ, স িং: ছছয়দ

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7258 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িািুল, স িং: মরােন আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7259 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জিী , স িং: জা াল উল্লা

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7260 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মর ানা, ¯ৃা^ৃা:  ৃি 

নুরুল ইিলা 

0.22

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7261 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম ৌলানা কা াল, স িং: 

অবু্দল  ািুদ

0.25

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7262 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : লায়লা, স্বা ী: জাকাসরয়া

0.19

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7263 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুরুল আল , স িং: আবু্দল 

 ািুদ

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7264 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দল গফুর, স িং: 

এজা ার স য়া

0.22

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7265 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো িুল আল , স িং: 

আবু্দল আসজজ

0.22

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7266 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিুল কালা , স িং: কালা 

স য়া

0.25

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7267 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িা াি উসিন, স িং: 

মিালিান আ  দ

0.25

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7268 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিদু িালা , স িং: 

ইি াক আ  দ

0.25

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7269 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুরুল ইিলা , স িং: 

ইি াক আ  দ

0.25

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7270 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ছছয়দ আল , স িং: 

ইি াক আ  দ

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7271 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম ৌোঃ ইসিি, স িং: ম ৌোঃ 

আবু্দল ম াস ন

0.22

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7272 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম লাল, স িং: জলাল 

আ  দ

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7273 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মিলাল, স িং: জলাল 

আ  দ

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7274 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : কালু, স িং: জলাল আ  দ

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7275 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : কসির, স িং: নুরুল ইিলা 

0.17

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7276 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াক্তার, স িং: আবু্দ 

জব্বার

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7277 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মলডু, স িং: আবু্দ জব্বার

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7278 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আলী আ  দ, স িং: আবু্দ 

জব্বার

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7279 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মিালিান আ  দ, স িং: 

আবু্দ স য়া

0.22

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7280 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আরজু স য়া, স িং: কাসলা 

স য়া

0.22

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7281 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িােু, স িং: আবু্দ স য়া

0.24

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7282 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আসজজুর র  ান, স িং: 

 কিুল ম াছন

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7283 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  াষ্টার জাফর আ  দ, 

স িং:  কিুল ম াছন

0.28

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7284 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম ৌোঃ ি িু, স িং:  কিুল 

ম াছন

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7285 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আস র ম াছন, স িং: 

জাসন আলী

0.22

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7286 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দ শুকু্কর, স িং: জাসন 

আলী

0.21

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7287 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুরল ইিলা , স িং: জাসন 

আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7288 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দল গফুর, স িং: জাসন 

আলী

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7289 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  স  উসিন, স িং:  ুছা 

আকির

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7290 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আলী আকির, স িং: 

ইউিুফ আলী

0.25

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7291 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : লালু, স িং: আলী আকির

0.25

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7292 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুরুল আল , স িং: ম াোঃ 

ম াছন

0.25

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7293 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : কসল  উল্লা , স িং: অসল 

আ  দ

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7294 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুর ম াছন, স িং: জাসন 

আল 

0.22

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7295 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিু িক্কর, স িং: নিরি 

আলী

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7296 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আর ান, স িং: আিু িক্কর

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7297 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িুলিান, স িং: ফজল 

কসর 

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7298 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ইউিুফ আলী, স িং: 

এজা ার স য়া

0.17

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7299 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুর ইিলা , স িং: 

এজা ার স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7300 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দ শুকু্কর, স িং: 

এজা ার স য়া

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7301 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : খুইলযা স য়া, স িং: আবু্দল 

কাসদর

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7302 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ফসরদ, স িং: খুইলযা স য়া

0.22

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7303 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : দানু স য়া, স িং: খুইলযা 

স য়া

0.22

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

Page 650



ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7304 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াোঃ  ারুন, স িং: খুইলযা 

স য়া

0.24

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7305 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুর কসির, স িং: মকারিান 

আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7306 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  াষ্টার জা াল, স িং: 

ইসলয়াছ স য়া

0.28

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7307 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জাফর আল , স িং: 

কাসলা স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7308 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দ  াসলক, স িং: 

ছছয়দ ম াছন

0.17

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7309 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াোঃ ইিলা , স িং: 

মিালিান আ  দ

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7310 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুরুল আল , স িং: িাচা 

স য়া

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7311 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ছছয়দ আল , স িং: িাচা 

স য়া

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7312 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জাফর আল , স িং: িাচা 

স য়া

0.22

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7313 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াছসন আরা, স্বা ী: 

ি র ফারুক

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7314 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : রাসিয়া আকিার, স্বা ী: 

ম াোঃ আল 

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7315 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জসকর আ  দ, স িং: 

জির  ুলুক

0.17

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি কাাঁ চা ঘর িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7316 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দ শুকু্কর, স িং: জাসন 

আল 

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি

মিস   াকা ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7317 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মিসিরা মিগ , স্বা ী: 

ম াোঃ ম াছন

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি

মিস   াকা ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7318 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মিলাল স য়া, স িং: আলী 

ম াছন

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি

মিস   াকা ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7319 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ছিয়দ আল , স িং: 

জাফর আল 

0.22

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7320 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দ শুকু্কর, স িং: 

মিানালী স য়া

0.22

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি

মিস   াকা ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7321 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িসদ আল , স িং: কসির 

আ  দ

0.24

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি

মিস   াকা ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7322 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিুল িের, স িং: স য়া 

ম াছন

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি

মিস   াকা ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7323 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :   িাজ স য়া, স িং: 

আবু্দল কাসদর

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7324 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িুলু স য়া, স িং: নসজর 

আ  দ

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7325 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ফসরদ আল , স িং: 

িালা ি উল্লা 

0.17

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি

মিস   াকা ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7326 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিুল  নজুর, স িং: আলী 

ম াছন

0.18

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7327 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : কসির আ  দ, স িং: 

আিদু িত্তার

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7328 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুর আ  দ, স িং: আস র 

 া জা

0.20

উত্তর হ্নীলা

4173 2 3141 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7329 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুরুল আল , স িং:আিুল 

ম াছন

0.22

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7330 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুর ম া াম্মদ, স িং: আিু 

িত্তার

0.22

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7331 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মিসলনা আক্তার, স্বা ী: 

জাফর আল 

0.24

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7332 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : দানু স য়া, স িং: ম াোঃ 

খসলল

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7333 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : কাসদর ম াছন, স িং: 

ফসকর আ  দ

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7334 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  আকিার ম াছন, স িং: 

আবু্দ শুকু্কর

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7335 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দ শুকু্কর, স িং: জাফর 

আলী

0.17

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7336 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :   িাজ স য়া, স িং: 

জাফর আলী

0.22

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7337 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দল  াসক , স িং: 

জসি  উসিন

0.24

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7338 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দল গফুর, স িং: 

খুইলযা স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7339 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দল গফুর, স িং: িাচা 

স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7340 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াোঃ ম াছন, স িং: আবু্দ 

িালা 

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7341 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াোঃ ফসরদ, স িং: আবু্দ 

িালা 

0.17

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7342 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : কসির আ  দ, স িং: 

ফজর আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7343 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ফজর আলী, স িং: ম াোঃ 

ম াছন

0.20

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7344 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ছিয়দ আল , স িং: 

ইউিু  আলী

0.20

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7345 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ছিয়দ আকির, স িং: 

ইউিু  আলী

0.22

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7346 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মিানা স য়া, স িং: আবু্দল 

 াসক 

0.22

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7347 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো  আল , স িং: রসিদ 

আ  দ

0.24

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7348 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িফর স য়া, স িং: জাফর 

আলী

0.22

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7349 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : কালা স য়া, স িং: জাফর 

আলী

0.24

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7350 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জসকর ম াসিন, স িং: 

জাফর আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7351 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আসিদা খািুন, স িং: 

নুরুল আল 

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7352 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আেরাফ আলী, স িং: লাল 

স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7353 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : কালা স য়া, স িং: লাল স য়া

0.17

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7354 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নসজর ম াছন, স িং: লাল 

স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7355 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুরুল  াসক , স িং: আলী 

স য়া

0.20

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7356 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : অসল ম ািন, স িং: জাফর 

ইিলা 

0.20

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7357 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আস র ম াছন, স িং: 

মরােন আলী

0.22

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

মিস   াকা ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7358 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুরুল আল , স িং: রুেন 

আলী

0.22

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7359 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জাফর আল , স িং: আবু্দ 

র  ান

0.20

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7360 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িা িু আল  , স িং: আবু্দ 

র  ান

0.22

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7361 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  সফজ আল , স িং: আবু্দ 

র  ান

0.20

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7362 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িাসকর আল , স িং: আবু্দ 

র  ান

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7363 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুরুল আল , স িং: আবু্দ 

র  ান

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7364 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : অসল ম াছন, স িং: 

ছছয়দুর র  ান

0.17

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7365 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  া িুিুর র  ান, স িং: 

 াসিিুর র  ান

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7366 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুরুল আস ন, স িং: 

ফয়জুর র  ান

0.20

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7367 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মগারা স য়া, স িং: জব্বার 

আলী

0.20

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7368 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : কালা স য়া, স িং: আবু্দল 

 াসক 

0.20

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7369 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আসজজুর র  ান, স িং: 

মিাসল ান

0.22

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7370 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : সজয়াউর র  ান, স িং: 

আসজজুর র  ান

0.20

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7371 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : রুহুল আস ন, স িং: 

ম াক্তার ম াছন

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7372 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াস্তাক আ  দ, স িং: 

মগারা স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7373 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দল  ন্নান, স িং: মগারা 

স য়া

0.17

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7374 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নাগু  াসি, স িং: আিুল 

ম াছন

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7375 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুর ম াছন, স িং:  ীর 

 াসি 

0.20

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7376 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ই ান ম াছন, স িং:  ীর 

 াসি 

0.20

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7377 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নিী ম াছন, স িং:  ীর 

 াসি 

0.20

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7378 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আক্তার ম াসিন, স িং: 

 ীর  াসি 

0.22

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7379 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিুল ম াসিন, স িং: 

আিুল  নজুর

0.20

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7380 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিুল কালা , স িং: 

আিুল  নজুর

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7381 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিু িকর, স িং: আিুল 

 নজুর

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7382 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িসব্বর আ  দ, স িং: 

খুইলযা স য়া

0.22

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7383 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জা াঙ্গীর আল , স িং: 

জসকর আল 

0.20

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7384 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : রুস্ত  আলী, স িং:  সি 

আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7385 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াছন আলী, স িং: ইিা 

আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7386 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ইিা আলী, স িং:  াসি  

আলী

0.17

উত্তর হ্নীলা

4174 2 3142 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7387 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াসিন আলী, স িং: ইিা 

আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7388 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : কর  আলী, স িং:  সি 

আলী

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7389 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  সি আলী, স িং: আলী 

আকির

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7390 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াোঃ আলী, স িং:  াসক  

আলী

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7391 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ছিয়দ আল , স িং:অসল 

ম াছন

0.22

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7392 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ইউিু  আলী, স িং: সদল 

ম া াম্মদ

0.22

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7393 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুরুল আল , স িং: উলা 

স য়া

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7394 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : সদল ম া াম্মদ, স িং: 

িাজর  ুলু্লক

0.18

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7395 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নসজর আ  দ, স িং: নসি 

ম াছন

0.18

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7396 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জব্বর, স িং: ম াোঃ কালু

0.17

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7397 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মিয়দ কসর , স িং: উলা 

স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7398 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জা াল ম ািন, স িং: সদল 

ম া াম্মদ

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7399 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো াি উসিন, স িং: সদল 

ম া াম্মদ

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7400 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : র জান আলী, স িং: 

আিুল ম াছন

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7401 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো  আল , স িং: আিু 

িা া

0.22

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7402 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াছন আ  দ, স িং: নিী 

ম াছন

0.22

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

Page 659



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7403 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আলী আ  দ, স িং: নিী 

ম াছন

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7404 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মগারা স য়া, স িং: নিী 

ম াছন

0.23

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7405 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো  আল , স িং: মগালা  

আকির

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7406 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িা াি উসিন, স িং: 

মগালা  আকির

0.18

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7407 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িসদ আল , স িং: মগালা  

আকির

0.18

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7408 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : সিকদার স য়া, স িং: জব্বর 

আলী

0.17

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7409 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দল কসর , স িং: ইলা 

স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7410 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ফজল কসর , স িং: ইলা 

স য়া

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7411 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুর আ  দ, স িং: ফজলু 

 াসি

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7412 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দল  াসক , স িং: ম াোঃ 

কালু

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7413 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াছন আলী, স িং: 

ইউিু  আলী

0.22

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7414 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দ রসেদ, স িং: ইি াইল

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7415 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ফসরদ আল , স িং: 

ম াছন আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7416 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আসনায়ারা, স িং: ম ািন 

আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7417 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াোঃ কালু, স িং: আবু্দর 

রস  

0.17

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7418 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দ রস  , স িং: নসজর 

ম াছন

0.18

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7419 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : অসল আ  দ, স িং: 

সছসিক আ  দ

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7420 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : রসেদ আ  দ, স িং: নসি 

ম াছন

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7421 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম োন আলী, স িং: 

জা ান উল্লা

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7422 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : দুদু স য়া, স িং: জির  ুলুক

0.22

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7423 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  াসক , স িং: নসজর ম াছন

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7424 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  াছন আলী, স িং: ে র 

আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7425 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো শু আল , স িং: ে র 

আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7426 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো াদুর, স িং: ো শু 

আল 

0.17

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7427 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আয়ুি আলী, স িং: আিুল 

িা া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7428 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : কসির আ  দ, স িং: 

আিুল িা া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7429 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াক্তার, স িং: আিুল 

ম াছন

0.17

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7430 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জসি  উসিন, স িং: নুর 

িের

0.18

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7431 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুর িের, স িং: ম াোঃ 

ম াছন

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7432 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  আবু্দ রস  , স িং: ম াোঃ 

কালু

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7433 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : র লযা, স িং: ম াোঃ কালু

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7434 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াস্তাক আ  দ, স িং 

মগারা স য়া

0.22

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7435 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মগালা  আলী, স িং: ম াোঃ 

আলী

0.20

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7436 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িদুজ জা াল, স িং: আিদু 

রস  

0.18

উত্তর হ্নীলা

4175 2 3143 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7437 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ছিুরা খািুন, স িং: দুদু স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7438 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  ািান আলী, স িং: ে র 

আলী

0.17

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7439 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিদুর রস  , স িং: আিুল 

ম াসছন

0.18

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7440 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ভুলু স য়া, স িং: ম াজা ার 

স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7441 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জাফর আল , স িং: আলী 

আ  দ

0.17

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7442 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম ৌলানা ম া াম্মদ নূর, 

স িং: আিু িক্কর

0.18

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7443 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : চািাইনসচিং চাক া, স িং: 

 িংকাই চাক া

0.20

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7444 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : রস ে চাক া, স িং: 

 িংকাই চাক া

0.20

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7445 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : রসেদ কু ার চাক া, স িং: 

 িংকাই চাক া

0.20

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7446 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : অিংথ্াইসন চাক া, স িং: 

মকউএ চাক া

0.22

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7447 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : সচন্তা  রন চাক া, স িং: 

উসকচা চাক া

0.20

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7448 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িরিংগু চাক া, স িং: 

মজাসিকু চাক া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7449 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  নসজি ধর, স িং: দয়াল 

 সরধর

0.18

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7450 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দ রস  , স িং: আিুল 

ম াছন

0.17

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7451 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জাফর আল , স িং: আলী 

আ  দ

0.17

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7452 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ভুলু স য়া, স িং: ম াজা ার 

স য়

0.18

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7453 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম ৌোঃ ম াোঃ নুর, স িং: আিু 

িক্কর

0.20

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7454 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মিয়দ কসর , স িং: উলা 

স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7455 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জা াল ম ািন, স িং: সদল 

ম া াম্মদ

0.17

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7456 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো াি উসিন, স িং: সদল 

ম া াম্মদ

0.18

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7457 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : র জান আলী, স িং: 

আিুল ম াছন

0.20

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7458 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো  আল , স িং: আিু 

িা া

0.20

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7459 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াছন আ  দ, স িং: নিী 

ম াছন

0.20

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7460 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আলী আ  দ, স িং: নিী 

ম াছন

0.22

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7461 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মগারা স য়া, স িং: নিী 

ম াছন

0.20

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7462 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো  আল , স িং: মগালা  

আকির

0.18

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7463 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িা াি উসিন, স িং: 

মগালা  আকির

0.18

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7464 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িসদ আল , স িং: মগালা  

আকির

0.17

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7465 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : সিকদার স য়া, স িং: জব্বর 

আলী

0.18

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7466 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দল কসর , স িং: ইলা 

স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7467 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ফজল কসর , স িং: ইলা 

স য়া

0.17

উত্তর হ্নীলা

4180 2 3948

২ রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7468 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুর আ  দ, স িং: ফজলু 

 াসি

0.18

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7469 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দল  াসক , স িং: ম াোঃ 

কালু

0.20

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7470 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াছন আলী, স িং: 

ইউিু  আলী

0.20

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7471 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দ রসেদ, স িং: ইি াইল

0.17

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7472 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ফসরদ আল , স িং: 

ম াছন আলী

0.25

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7473 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আসনায়ারা, স িং: ম ািন 

আলী

0.20

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7474 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াোঃ কালু, স িং: আবু্দর 

রস  

0.22

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7475 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দ রস  , স িং: নসজর 

ম াছন

0.20

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7476 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : অসল আ  দ, স িং: 

সছসিক আ  দ

0.18

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7477 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : রসেদ আ  দ, স িং: নসি 

ম াছন

0.18

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7478 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম োন আলী, স িং: 

জা ান উল্লা

0.17

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

মিস   াকা ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7479 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : দুদু স য়া, স িং: জির  ুলুক

0.18

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7480 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  াসক , স িং: নসজর ম াছন

0.25

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7481 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  াছন আলী, স িং: ে র 

আলী

0.25

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7482 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো শু আল , স িং: ে র 

আলী

0.25

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7483 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ো াদুর, স িং: ো শু 

আল 

0.20

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7484 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আয়ুি আলী, স িং: আিুল 

িা া

0.22

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7485 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : কসির আ  দ, স িং: 

আিুল িা া

0.20

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7486 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াক্তার, স িং: আিুল 

ম াছন

0.18

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7487 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জসি  উসিন, স িং: নুর 

িের

0.18

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7488 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : নুর িের, স িং: ম াোঃ 

ম াছন

0.17

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7489 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  আবু্দ রস  , স িং: ম াোঃ 

কালু

0.18

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7490 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : র লযা, স িং: ম াোঃ কালু

0.28

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7491 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম াস্তাক আ  দ, স িং 

মগারা স য়া

0.20

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7492 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : মগালা  আলী, স িং: ম াোঃ 

আলী

0.22

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7493 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িদুজ জা াল, স িং: আিদু 

রস  

0.21

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7494 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ছিুরা খািুন, স িং: দুদু স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7495 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  ািান আলী, স িং: ে র 

আলী

0.20

উত্তর হ্নীলা

4181 2 3947 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7496 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আিদুর রস  , স িং: আিুল 

ম াসছন

0.20

উত্তর হ্নীলা

5511 2 4919 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7497 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ভুলু স য়া, স িং: ম াজা ার 

স য়া

0.18

উত্তর হ্নীলা

5511 2 4919 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7498 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জাফর আল , স িং: আলী 

আ  দ

0.20

উত্তর হ্নীলা

5511 2 4919 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7499 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম ৌলানা ম া াম্মদ নূর, 

স িং: আিু িক্কর

0.18 উত্তর হ্নীলা

5511 2 4919 2

রসিি

কাচাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7500 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : চািাইনসচিং চাক া, স িং: 

 িংকাই চাক া

2.00

উত্তর হ্নীলা

5511 2 4919 2

রসিি

কৃসষ জস 

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7501 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : রস ে চাক া, স িং: 

 িংকাই চাক া

1.50

উত্তর হ্নীলা

5511 2 4919 2

রসিি

কৃসষ জস 

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7502 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : রসেদ কু ার চাক া, স িং: 

 িংকাই চাক া

1.50

উত্তর হ্নীলা

5511 2 4919 2

রসিি

কৃসষ জস 

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7503 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : অিংথ্াইসন চাক া, স িং: 

মকউএ চাক া

2.00

উত্তর হ্নীলা

5511 2 4919 2

রসিি

কৃসষ জস 

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7504 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : সচন্তা  রন চাক া, স িং: 

উসকচা চাক া

1.00

উত্তর হ্নীলা

5511 2 4919 2

রসিি

কৃসষ জস 

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7505 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : িরিংগু চাক া, স িং: 

মজাসিকু চাক া

1.50

উত্তর হ্নীলা

5511 2 4919 2

রসিি

কৃসষ জস 

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7506 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না :  নসজি ধর, স িং: দয়াল 

 সরধর

2.00

উত্তর হ্নীলা

5511 2 4919 2

রসিি

কৃসষ জস 

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7507 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : আবু্দ রস  , স িং: আিুল 

ম াছন

2.00

উত্তর হ্নীলা

5511 2 4919 2

রসিি

 াকাাঁ  ঘর

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7508 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : জাফর আল , স িং: আলী 

আ  দ

1.00

উত্তর হ্নীলা

5511 2 4919 2

রসিি

কৃসষ জস 

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7509 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ভুলু স য়া, স িং: ম াজা ার 

স য়

2.00

উত্তর হ্নীলা

5511 2 4919 2

রসিি

কৃসষ জস 

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7510 কক্সিাজার মেকনাফ ম ায়াইকযিং রইিযিং

না : ম ৌোঃ ম াোঃ নুর, স িং: আিু 

িক্কর

3.00

উত্তর হ্নীলা

5511 2 4919 2

রসিি

কৃসষ জস 

িিংসিষ্ট আইসন উসেসদর 

প্রসয়াজন।

7511 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াইদার স য়া,  স িা-িজর 

 ুলু্লক িািং-রঙ্গীখালী

0.3 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7512 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে
মিানা আলী স িা- ৃি নছর 

আলী িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7513 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে মিালিান আ  দ স িা-জালাল 

আ  দ িািং-রঙ্গীখালী

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7514 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আস র ম াসিন স িা-আবু্দল 

জব্বার িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7515 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ফসরদ আ  দ স িা-আস র 

েরীফ িািং-রঙ্গীখালী

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7516 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আ  দ ম াসিন স িা-নুর 

উসিন িািং-রঙ্গীখালী

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7517 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াসিন আ  দ স িা-কাসে  

আলী িািং-রঙ্গীখালী

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7518 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দি িালা  স িা-িসদউর 

র  ান িািং-রঙ্গীখালী

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7519 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নাইগযা স িা-আবু্দ িালা  িািং-

রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7520 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল ম াসিন স িা- ীর 

আ  দ িািং-রঙ্গীখালী

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7521 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে খুইলযা স য়া স িা-ইি াইল 

িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7522 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ু াম্মদ ইউনুছ স িা-খুইলযা 

স য়া িািং-রঙ্গীখালী

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7523 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিু ছছয়দ স িা- ৃি আিুল 

খাইল িািং-রঙ্গীখালী

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7524 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে লাল  ু াম্মদ স িা- ৃি 

ইি াইল িািং-রঙ্গীখালী

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7525 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ইউছুফ আলী স িা-আস র 

 া জা িািং-রঙ্গীখালী

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7526 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে িসের আ  দ স িা-নুর 

ম া াম্মদ িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7527 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ইি াইল স য়া স িা-এজা ার 

স য়া িািং-রঙ্গীখালী

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7528 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কালা স য়া স িা-ইি াইল স য়া 

িািং-রঙ্গীখালী

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7529 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দল জব্বার স িা-আবু্দি 

মিাি ান িািং-রঙ্গীখালী

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7530 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে খুরসেদ আল  স িা- ৃি আিু 

িক্কর িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7531 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াস দ আলী স িা-আবু্দর 

র  ান িািং-রঙ্গীখালী

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7532 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর আ  দ স িা- ৃি নাগু 

স য়া িািং-রঙ্গীখালী

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7533 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল কালা  স িা-ইিলা  

স য়া িািং-রঙ্গীখালী

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7534 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল  াসে  স িা- ৃি কালা 

স য়া িািং-রঙ্গীখালী

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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আর.এি দাগ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7535 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুরুল ইিলা  স িা-কাসে  

আলী িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7536 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ধলাইয়া  স িা-কাসে  আলী  

িািং-রঙ্গীখালী

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7537 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে মিালিান  স িা- ু াম্মদ  াসক  

 িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7538 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আস র  া জা  স িা-রসেদ 

আ  দ  িািং-রঙ্গীখালী

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7539 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ু াম্মদ ম াসিন  স িা- ৃি 

ইি াইল  িািং-রঙ্গীখালী

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7540 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ু াম্মদ ো া িসল  স িা-িইলযা 

 িািং-রঙ্গীখালী

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7541 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জহুর আল  স িা- ৃি রজি 

আলী িািং-রঙ্গীখালী

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7542 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে িসদউর র  ান  স িা-

মিাসল ান  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7543 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে রসি মিালিান  স িা- ৃি ছসল  

উসিন  িািং-রঙ্গীখালী

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7544 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জস র আ  দ  স িা – ৃি 

ছসল  উসিন  িািং-রঙ্গীখালী

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7545 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কসির আ  দ  স িা- ৃি ছসল  

উসিন  িািং-রঙ্গীখালী

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7546 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জস র উসিন  স িা- ু াম্মদ 

খসলল  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7547 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াজাফ্ফর স য়া  স িা- ৃি 

আবু্দল আসজজ  িািং-রঙ্গীখালী

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7548 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আব্বাি আলী  স িা-কালা স য়া 

 িািং-রঙ্গীখালী

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7549 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কালা স য়া  স িা- ৃি জাফর 

আল   িািং-রঙ্গীখালী

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7550 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল ম াসিন  স িা- ৃি 

 কিুল আ দ  িািং-রঙ্গীখালী

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7551 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল  াষ্টার  স িা-আিি 

আলী  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7552 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দি িালা   স িা-িাজর 

 ুলু্লক  িািং-রঙ্গীখালী

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7553 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ছছয়দ নুর  স িা- ু াম্মদ 

ম াসিন  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7554 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল কালা   স িা-আেরাফ 

আলী  িািং-রঙ্গীখালী

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7555 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুরুল ইিলা   স িা- ু াম্মদ 

েরীফ  িািং-রঙ্গীখালী

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7556 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নসজর আ  দ  স িা- ু াম্মদ 

খসলল  িািং-রঙ্গীখালী

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7557 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কসির আ  দ  স িা- ৃি 

আবু্দল  িলি  িািং-রঙ্গীখালী

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7558 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ু াম্মদ ম াসিন  স িা-কালা 

স য়া  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7559 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আস র ম াসিন  স িা-আেরাফ 

 িািং-রঙ্গীখালী

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7560 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে রুহুল আস ন  স িা-আিু ো া  

িািং-রঙ্গীখালী

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7561 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর ম া াম্মদ  স িা-মভলু স য়া 

 িািং-রঙ্গীখালী

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7562 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল কালা   স িা-আস র 

েরীফ  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7563 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নসজর আ  দ  স িা-ম াোঃ 

আল  উসিন  িািং-রঙ্গীখালী

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7564 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নিী ম ািসন  স িা-রাজা স য়া  

িািং-রঙ্গীখালী

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7565 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ছাসল  আ  দ  স িা-আলী 

 াষ্টার  িািং-রঙ্গীখালী

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7566 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কাসদর আলী  স  িা-আস র 

ম াসিন  িািং-রঙ্গীখালী

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7567 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ীর আ  দ  স িা- াসিিুর 

র  ান  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7568 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জস র আ  দ  স িা-আবু্দল 

 াসজদ  িািং-রঙ্গীখালী

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7569 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ফজল আ  দ  স িা-কালা 

স য়া  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7570 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াজী মিসল  আ  দ  স িা-

 াজী আিু িক্কর  িািং-রঙ্গীখালী

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7571 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে মিালিান আ  দ  স িা-ঠান্ডা 

স য়া  িািং-রঙ্গীখালী

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7572 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল ম াসিন  স িা-আিু 

িক্কর  িািং-রঙ্গীখালী

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7573 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিু  াসি   স িা-আিুল 

কালা   িািং-রঙ্গীখালী

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7574 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আ  দ আলী  স িা- ুখসলছুর 

র  ান  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7575 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কালা স য়া  স িা-আিু ো া  

িািং-রঙ্গীখালী

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7576 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে লাল স য়া  স িা-আিু ো া  

িািং-রঙ্গীখালী

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7577 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে রসেদ আ  দ  স িা-আবু্দল 

আসজজ  িািং-রঙ্গীখালী

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7578 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ছছয়দুর র  ান  স িা-আজ ার 

আলী  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7579 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আলী আ  দ  স িা-আবু্দল 

আসজজ  িািং-রঙ্গীখালী

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7580 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আকির  স িা-ম াস্তাক আ  দ 

 িািং-রঙ্গীখালী

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7581 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আকির   স িা-ম াস্তাক 

আ  দ  িািং-রঙ্গীখালী

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7582 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াস দুল  ক  স িা- ুখসলছুর 

র  ান  িািং-রঙ্গীখালী

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7583 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আ  দ  স িা- ুখসলছুর 

রা  ান  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7584 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে মগাল  ম াসিন  স িা-ম ািসন 

আলী  িািং-রঙ্গীখালী

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7585 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ছছয়দ কসর   স িা- ৃি আবু্দল 

কাসদর  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7586 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কালা  ুিু  স িা- কিুল 

আ  দ  িািং-রঙ্গীখালী

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7587 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কালা  ুিু  স িা-মগালা  নিী  

িািং-রঙ্গীখালী

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7588 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দল আস ন  স িা-আবু্দি 

শুকু্কর  িািং-রঙ্গীখালী

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7589 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ু াম্মদ ম াসিন  স িা-ছছয়দ 

আল   িািং-জাদী ুড়া

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7590 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দল আ ান  স িা-মগালা  

িাসের  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7591 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  নু্ঠ  স িা-আসনায়ার  িািং-

জাদী ুড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7592 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে মিালিান  স িা-নুর আ  দ  

িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7593 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে িা ার আলী  স িা-আইয়ুি 

আলী  িািং-জাদী ুড়া

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7594 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াসফজ আ  দ  স িা- ৃি 

 কিুল আ  দ  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7595 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে গরসদয়া ধর  স িা-কাঞ্চন ধর  

িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7596 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ধনা  ুরা   স িা-কাঞ্চন ধর  

িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7597 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে শুনালী  স িা-কাঞ্চন ধর  িািং-

জাদী ুড়া

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7598 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে রূ া ধর   স িা-কাঞ্চান ধর  

িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7599 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে িুধীর   স িা-কাঞ্চান ধর  িািং-

জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7600 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে খুইলযা স য়া  স িা-কালা স য়া  

 িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

Page 677



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7601 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর জা ান,   স িা-অসছউর 

র  ান  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7602 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ে র আলী  স িা-আবু্দল 

লসিফ  িািং-জাদী ুড়া

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7603 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ইয়াকুি আলী  স িা- াসিিুর 

র  ান  িািং-জাদী ুড়া

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7604 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল কালা   স িা-আিুল 

খাইর  িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7605 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ু াম্মদ আল   স  িা-আিুল 

খাইর  িািং-জাদী ুড়া

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7606 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দল  াসক   স িা- ু াম্মদ   

িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7607 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দল  াসনফ  স িা-ম াোঃ 

ম াসিন  িািং-জাদী ুড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7608 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জা াল স য়া  স িা-িাজুল 

 াজী  িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7609 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে মিানা স য়া  স িা-িাজুল  াজী 

 িািং-জাদী ুড়া

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7610 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ছিয়দ আ  দ  স িা-িাজুল 

 াজী  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7611 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আসজজুর র  ান  স িা-লাল 

স য়া  িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7612 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে উলা স য়া  স িা-লাল স য়া  

িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7613 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে িাদো স য়া  স িা-কালা   িািং-

জাদী ুড়া

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7614 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ছছয়দুল আল  স িা-ি র 

 াসক  িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7615 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে এজা ার স য়া স িা-কালা স য়া 

িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7616 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কসির আ  দ স িা-আবু্দি 

শুকু্কর িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7617 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুরুল ইিলা   স িা-আবু্দি 

শুকু্কর  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7618 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আলী আ  দ  স িা-ছালা ি   

িািং-জাদী ুড়া

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7619 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ীর কাসে   স িা-ছালা ি  

িািং-জাদী ুড়া

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7620 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ীর কাসে   স িা-আেরাফ 

আলী  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7621 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুরুল আল   স িা-দুদু স য়া  

িািং-জাদী ুড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7622 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল  নজুর  স িা-খুইলযা 

স য়া  িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7623 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল  নজুর  স িা-খুইলযা 

স য়া  িািং-জাদী ুড়া

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7624 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াসিিুর র  ান  স িা-আিুল 

 াসি   িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7625 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ইউনুছ  স িা- আিু িক্কর  িািং-

জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7626 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নাসজর উসিন  স িা- ৃি ি র 

আলী  িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7627 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দল গফুর  স িা-নুর 

ম া াম্মদ  িািং-জাদী ুড়া

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7628 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর ম া াম্মদ  স িা- ৃি ছছয়দ 

আলী  িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7629 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে িাির আলী  স িা-নুর ম া াম্মদ 

 িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7630 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর ম াসিন  স িা- ৃি আস র 

 া জা  িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9513 2 9632 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7631 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াসি    স িা-অসল আ  দ  

িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7632 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর ম া াম্মদ  স িা- ু াম্মদ  

িািং-জাদী ুড়া

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7633 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জাস দা খািুন   স িা-অসল 

আ  দ  িািং-জাদী ুড়া

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7634 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে এিাদুল  ক  স িা-আিুল 

কালা   িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7635 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে খুরসেদা মিগ   স্বা ী- রহু  

এজা ার স য়া মকা,  িািং-

দ দস য়া

5.00 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7636 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ু াম্মদ িালা   স িা-নুর িােু 

স য়া  িািং-জাদী ুড়া

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7637 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে রসেদ আ  দ  স িা- ৃি 

আেরাফ আলী  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7638 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আস র  া জা   স িা-লাল 

স য়া  িািং-জাদী ুড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7639 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দি িালা   স িা- ৃি 

আিুল িের  িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7640 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে লুৎফুর র  ান  স িা-আিুল 

কালা   িািং-জাদী ুড়া

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7641 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল কালা   স িা- ৃি 

আছগর আলী  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7642 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর ম া াম্মদ   ৃি  ু াম্মদ েসফ 

 িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7643 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ু াম্মদ  াসি   স িা- ৃি 

আছগর আলী  িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7644 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল িের   ৃি আছগর আলী 

 িািং-জাদী ুড়া

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7645 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল  াসি   স িা- ৃি 

আছগর আলী  িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7646 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ইউনুছ আলী  স িা-অসল 

আ  দ  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7647 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কসির আ  দ  স িা-অজ্ঞাি  

িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7648 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল  াসি   স িা-অজ্ঞাি  

িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7649 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে লাল সি  স িা- ৃি মিলাল 

ম াসিন  িািং-জাদী ুড়া

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7650 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে অসল আ  দ  স িা- ৃি 

মিলাল ম াসিন  িািং-জাদী ুড়া

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7651 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম ািসন আলী  স িা- ৃি 

আস র ম াসিন  িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7652 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াস দ ম াসিন  স িা- ৃি লাল 

স য়া  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7653 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জা াল ম াসিন  স িা- ৃি 

লাল স য়া  িািং-জাদী ুড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7654 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ু াম্মদ ছছয়দ   স িা-অজ্ঞাি  

িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7655 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম লাল  াষ্টার  স িা- ৃদ ম ৌ: 

আসজজ উল্লা ,  িািং-জাদী ুড়া

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7656 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে িাির  াষ্টার  স িা- ৃি ম ৌ: 

আসজজ উল্লা ,  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7657 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কসির আ  দ  স িা-ইিলা  

স য়া  িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7658 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আব্বি আলী  স িা-ইিলা  

স য়া  িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7659 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  আব্বাি আলী  স িা-চান স য়া 

 িািং-জাদী ুড়া

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7660 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ইি াইল   স িা- ৃি কালা 

স য়া  িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7661 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুরূল আল   স িা-সছসিক  

িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7662 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ু াম্মদ েসফক  স িা-অজ্ঞাি  

িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7663 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ছছয়দ নুর  স ি- ু াম্মদ 

ম াসিন  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7664 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াসে  উল্লা   স িা-আবু্দল 

 াসক   িািং-জাদী ুড়া

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7665 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ইউনুছ   স িা-ছছয়দ নুর  িািং-

জাদী ুড়া

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7666 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জসলল আ  দ  স িা- াসে   

িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7667 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আেরাফ আলী  স িা- ৃি  নু 

স য়া  িািং-জাদী ুড়া

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7668 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুরুল ইিলা   স িা-কালা স য়া 

 িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7669 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ই া  েরীফ  স িা-মিালিান 

আ  দ  িািং-জাদী ুড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7670 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিু িক্কর সছসিক  স িা- ৃি 

অসল আ  দ  িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7671 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জাস দ ম াসিন  স িা-অজ্ঞাি  

িািং-জাদী ুড়া

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7672 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে িসছ উল্লা   স িা-অজ্ঞাি  িািং-

জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7673 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ু াম্মদ উল্লা   স িাা-অজ্ঞাি  

িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7674 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ইউনুছ আলী  স িাা- ৃি আনু 

স য়া  িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7675 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াস দ ম াসিন  স িা-কালা 

চাাঁ ন  িািং-জাদী ুড়া

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7676 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কালা স য়া  স িা- ৃি  ািান 

আলী  িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7677 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কসির আ  দ  স িা-কালা চাাঁ দ 

 িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7678 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ু াম্মদ আল   স িা- ৃি 

ম াজাস র  িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7679 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ই া  ম াসিন  স িা-নুর 

ম াসিন  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7680 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কালা  ম াসিন  স িা-িকিু 

স য়া  িািং-জাদী ুড়া

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7681 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ু াম্মদ স য়া  স িা- ৃি 

 াসফজ আ  দ  িািং-জাদী ুড়া

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7682 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ই া  ম াসিন  স িা-নুর 

ম াসিন  িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7683 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর ম াসিন  স িা-অজ্ঞাি  

িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7684 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুরুল আস ন  স িা-িসের 

আ  দ  িািং-জাদী ুড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7685 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর আল    স িা-অজ্ঞাি  িািং-

জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7686 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দল  াসক   স িা-অজ্ঞাি  

িািং-জাদী ুড়া

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7687 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আস র ম াসিন  স িা-অজ্ঞাি  

িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7688 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নসজর আ  দ  স িা-অজ্ঞাি  

িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

Page 685



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7689 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ছসল  উল্লা   স িা- ৃি আবু্দল 

খাসলক  িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7690 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর ম া াম্মদ   স িা- ৃি 

আ  দ ম ািসন  িািং-জাদী ুড়া

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7691 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আলী আ  দ  স  িা-অজ্ঞাি  

িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7692 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুরুল আল   স িা-আলী 

আ  দ  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7693 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নসজর আ  দ  স িা-অজ্ঞাি  

িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7694 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ছছয়দ আ  দ  স িা-আেরাফ 

আলী  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7695 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে রস  া উল্লা   স িা-কসির 

আ  দ  িািং-জাদী ুড়া

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7696 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কসির আ  দ  স িা- ৃি 

আবু্দল  িলি  িািং-জাদী ুড়া

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7697 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আস র আলী  স িা- ৃি 

 াসফজ আ  দ  িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7698 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল  াসে   স িা-আবু্দল 

 াসক   িািং-জাদী ুড়া

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7699 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে র  ি উল্লা   স িা-ো ি স য়া 

 িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7700 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আস ন উল্লা   স িা-আিুল 

কাসে   িািং-জাদী ুড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7701 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কসির আ  দ  স িা-ইিলা  

স য়া  িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7702 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ু াম্মদ েিা  স িা-মিালিান 

আ  দ  িািং-জাদী ুড়া

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7703 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে োজাি স য়া  স িা-অজ্ঞাি  

িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7704 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে সদল ম া াম্মদ  স িা- ৃি অসল 

আ  দ  িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7705 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জুিাইর   স িা-আবু্দল  ািুদ  

িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7706 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ইউছুফ জালাল  স িা- ৃি 

আসজজুর র  ান,  িািং-জাদী ুড়া

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7707 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আলী জুহুর  স িা-আ  দ  

িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7708 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  কিুল আ  দ   স িা- ু াম্মদ 

আলী  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7709 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নিী ম াসিন  স িা- ু াম্মদ 

আলী  িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7710 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে স র আ  দ  স িা-নুরুল  ক  

িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7711 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নসজর আ  দ  স িা-ছুরি 

আলী  িািং-দ দস য়া

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7712 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিসন ই ন  স িা-ছছয়দ 

আ  দ  িািং-দ দস য়া

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7713 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দি শুকু্কর   স িা-িজু  

উসিন  িািং-মলদা

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7714 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ীর কাসে   স িা-আবু্দি 

শুক্কর িািং-মলদা

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7715 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ইউছুফ  স িা- ৃি জালাল 

আ  দ  িািং-মলদা

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7716 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াদু স য়া  স িা- ৃি মিালিান  

িািং-মলদা

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7717 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর আলী  স িা-জস র উসিন  

িািং-মলদা

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7718 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দি িালা   স িা-আবু্দর 

রস    িািং-মলদা

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7719 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জাস দ ম াসিন  স িা-নসজর 

আ  দ  িািং-মলদা

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7720 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আসনায়ার  স িা- ৃি মিালিান 

আ  দ,   িািং-মলদা

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7721 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ারুন  স িা-ফজল আ  দ  

িািং-মলদা

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7722 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে রসেদ  স িা-ফজল আ  দ  

িািং-মলদা

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7723 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে অসল ম াসিন  স িা- ায়দার 

আলী  িািং-মলদা

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7724 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জা াল ম াসিন  স িা- ায়দার 

আলী  িািং-মলদা

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7725 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জা াল ম াসিন  স িা-

নুরুজ্জা ান  িািং-মলদা

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7726 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ রসফক  স িা-আিুল 

কাসে   িািং-জাদী ুড়া

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7727 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম া াম্মদ ম াসিন  স িা-

অজ্ঞাি  িািং-জাদী ুড়া

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7728 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ রসফক  স িা-আিুল 

কাসে   িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7729 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ  াছান  স িা-ম াোঃ নুর 

আলী  িািং-নুর আলী  াড়া,  

 সি  মলদা

1.00 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7730 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ নূর আলী  স িা- ৃি 

জস র উসিন  িািং-নুর আলী 

 াড়া,   সি  মলদা

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7731 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুরুল ইিলা   স িা-কাসদর 

ম াসিন  িািং-নুর আলী  াড়া,  

 সি  মলদা

1.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7732 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নিী ম াসিন  স িা- ৃি আবু্দ 

জসলল  িািং-নুর আলী  াড়া,  

 সি  মলদা

2.00 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ
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খসিয়ান
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7733 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ ম াসছন  স িা-ম াোঃ নূর 

আলী  িািং-নুর আলী  াড়া,  

 সি  মলদা

1.00 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7734 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ ম াক্তার ম াসছন  স িা-

ম াোঃ নুর আলী  িািং-নুর আলী 

 াড়া,   সি  মলদা

1.00 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7735 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর আসয়ো  স ি- াসিিুর 

র  ান  িািং-জাদী ুড়া

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7736 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে রসেদ উল্লা   স িা-সদল 

ম া াম্মদ িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7737 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে এনা ুল  ক  স িা-ছছয়দুল  ক 

 িািং-জাদী ুড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7738 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জাস দ ম াসিন  স িা-আল 

ম াসিন মচৌসকদার, িািং-

জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7739 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল ম াসিন  স িা-উলা 

স য়া  িািং-জাদী ুড়া

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7740 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ উল্লা   স িা-গুরা স য়া  

িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7741 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ািান  স িা-খালসক  িািং-

দ দস য়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7742 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নসজর আ  দ  স িা-ম াোঃ 

উল্লা   িািং-দ দস য়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7743 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে মগালা  জান  স িা- ৃি নুৃুর 

আ  দ  িািং-দ দস য়া

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7744 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দি স য়া  স িা-মগালা  

চান  িািং-মনায়া  াড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7745 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াজাস র স য়া  স িা-িাজর 

 ুলু্লক  িািং-মনায়া  াড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7746 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর ম া াম্মদ  স িা-মকাব্বাি 

আলী  িািং-মনায়া  াড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7747 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে মিালিান আ  দ  স িা-ঠান্ডা 

স য়া  িািং-মনায়া  াড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7748 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ইউনুছ  স িা-ছছয়দ নুর  িািং-

মনায়া  াড়া

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7749 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে িানসজদা মিগ   স িা-আবু্দি 

িালা   িািং-জাদী ুড়া

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7750 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কসল  উল্লা   স িা-কাসে  

আলী  িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7751 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে িি ান  স িা-ম াোঃ ম াসিন  

িািং-জাদী ুড়া

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7752 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে দসললুর র  ান  স িা-আবু্দর 

র  ান  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7753 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে রসফক  স িা- কিুল আ  দ  

িািং-রঙ্গীখালী

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7754 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জসি  উসিন  স িা-ম াোঃ 

ম াসিন  িািং-রঙ্গীখালী

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7755 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ািান  স িা-মিালিান আ  দ 

 িািং-রঙ্গীখালী

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7756 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জাস দ ম াসিন স িা-কসির িািং-

রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7757 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ো িুল আল  স িা-ো  

আল  িািং-রঙ্গীখালী

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7758 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জসি  উসিন স িা- ািু স য়া 

িািং-রঙ্গীখালী

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7759 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম লাল  স িা-কালু  িািং-

রঙ্গীখালী

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7760 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দর রস    স িা-লাল স য়া  

িািং-রঙ্গীখালী

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7761 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আলী আ  দ স িা- ৃি ম াোঃ 

ম াসিন  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7762 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  নু স য়া স িা-আিুল কাসে   

িািং-রঙ্গীখালী

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7763 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে িািুল স য়া  স িা-স ঠা কালু  

িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7764 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দর র  ান  স িা-আিু ো া 

 িািং-রঙ্গীখালী

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7765 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কসির আ  দ  স িা-আলী 

আ  দ  িািং-রঙ্গীখালী

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7766 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দি িালা  কালু   স িা- ৃি 

আস র ম াসিন  িািং-রঙ্গীখালী

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7767 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নাসজর ম াসিন  স িা- ৃি 

 কিুল ম াসিন  িািং-রঙ্গীখালী

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7768 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল  াসি   স িা- ৃি স য়া 

ম াসিন  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7769 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে রাসিয়া খািুন  স িা- কিুল 

ম াসিন  িািং-রঙ্গীখালী

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7770 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে মিালিান আ  দ  স িা-আিু 

ো া  িািং-রঙ্গীখালী

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7771 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  ািান আলী  স িা- ৃি 

মিালিান  িািং-রঙ্গীখালী

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7772 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আ্দুি মিাি ান  স িা-আস র 

ম াসিন  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7773 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জাস দ ম াসিন  স িা- ৃি 

ম ঠান  িািং-রঙ্গীখালী

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7774 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে অসল আ  দ  স িা- ৃি ম াোঃ 

ম াসিন  িািং-রঙ্গীখালী

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7775 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ো  আল   স িা- ৃি 

মিাসল ান  িািং-রঙ্গীখালী

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7776 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ ইউছুফ  স িা- াছু স য়া  

িািং-রঙ্গীখালী

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7777 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ ইয়সছন  স িা-আবু্দল  ক 

 িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7778 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর আ  দ  স িা- ৃি আিুল 

খাসয়র  িািং-রঙ্গীখালী

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7779 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দল কসর   স িা-ম াোঃ 

সিকদার  িািং-রঙ্গীখালী

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7780 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দল গফ্ফার  স িা-ম াোঃ 

সিকাদার িািং-রঙ্গীখালী

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7781 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ আবু্দল্লা   স িা-আিুল 

ম াসিন  িািং-রঙ্গীখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7782 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর  াস দ  স িা-আিুল 

ম ািসন  িািং-রঙ্গীখালী

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7783 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ জস র  স িা-ম াোঃ ইউছুফ 

 িািং-রঙ্গীখালী

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7784 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ফসরদা খািুন  স িা-কালা স য়া 

 িািং-রঙ্গীখালী

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7785 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ কালা স য়া  স িা- ৃি 

আোঃ জব্বার  িািং-রঙ্গীখালী

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7786 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আব্দ ছালা   স িা-জস র 

আ  দ  িািং-মলদা

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7787 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ ইউছুফ  স িা-ছছয়দ 

আ  দ  িািং-মলদা

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7788 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে েসব্বর আ  দ  স িা-আলী 

ম াসিন  িািং-মলদা

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7789 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ছাসল আ দ  স িা-নসজর 

ম াসিন  িািং-মলদা

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7790 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াসল া খািুন  স িা- ৃি নুর 

ম া াম্মদ  িািং-মলদা

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7791 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুরুল  ক  স িা- ৃি আ  দ 

ম াসিন  িািং-মলদা

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7792 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুরুল ইিলা   স িা-সদল 

ম া াম্মদ  িািং-মলদা

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7793 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর  ু াম্মদ  স িা-কালা স য়া  

িািং-মলদা

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9625 2 12420 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7794 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ িসল   স িা-নুর আ  দ  

িািং-মলদা

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7795 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ  াসি   স িা-নুর আ  দ 

 িািং-মলদা

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7796 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ ম াসিন  স িা-নাসজর 

আ  দ  িািং-মলদা

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7797 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আ  দ ম াসিন  স িা- ৃি 

ইিলা   িািং-মলদা

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7798 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ ইউছুফ  স িা-ম াোঃ 

ইয়াকুি আীল  িািং-মলদা

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7799 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াসিন আ  দ  স িা-ম াোঃ 

ইউছুফ  িািং-মলদা

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7800 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ েসফ  স িা-ম াোঃ কসর   

িািং-মলদা

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7801 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ কসির আ  দ  স িা-

আলী আ  দ  িািং-মলদা

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7802 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নসজর আ  দ  স িা-নুর 

আ  দ  িািং-মলদা

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7803 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আ  দ ম াসিন  স িা-ম াোঃ 

রসফক  িািং-মলদা

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7804 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ কালা   স িা- ৃি আবু্দ 

রসেদ  িািং-মলদা

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7805 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ এ াছান   স িা-আিুল 

কাসে  িািং-মলদা

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7806 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ছাসল আ  দ  স িা-িয়জ 

উসদদœ  িািং-মলদা

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7807 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আ  দ ম াসিন  স িা- ৃি 

ছছয়দ ম াসিন  িািং-মলদা

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7808 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ আইয়ুি  স িা-ম াোঃ ই ন  

িািং-মলদা

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7809 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে সদল িা ার  স িা-আিুল 

কাসে   িািং-ম াচনী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7810 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আসছয়া খািুন  স িা-জাস দ 

ম ািন  িািং-ম াচনী

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7811 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জসরনা খািুন  স্বা ী-আবু্দল 

 াসক   িািং-ম াচনী

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7812 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে িসদউর র  ান  স িা- ৃি 

আির আলী  িািং-ম াচনী

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7813 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ ইিলা   স িা-িসদউর 

র  ান  িািং-ম াচনী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7814 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর ম া াম্মদ  স িা-ম াোঃ েিুর  

িািং-মনায়া  াড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7815 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দ রসেদ  স িা- ৃি সছসিক  

িািং-মনায়া  ড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7816 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ আল   স িা- ৃি 

এজা ার স য়া  িািং-মনায়া  াড়া

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7817 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ই ান েসরফ  স িা-ম াসিন 

আ  দ  িািং-মনায়া  াড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7818 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ছছয়দ কসর   স িা- ৃি  আলী 

আ  দ  িািং-মনায়া  াড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7819 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কালা চাাঁ ন  স িা-আবু্দ জব্বার 

িািং-মনায়া  াড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7820 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম া াম্মদ নুর  স িা-কালা স য়া 

 িািং-মনায়া  াড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7821 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর আল   স িা-ম াোঃ সছসিক  

িািং-মনায়া  াড়া

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7822 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ই ান ম াসিন  স িা-কালা চান 

 িািং-মনায়া  াড়া

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7823 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল ম াসিন  স িা-আিু 

িক্কর  িািং-মনায়া  াড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7824 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াস দ ম াসিন  স িা-ছছয়দ 

আস   িািং-মনায়া  াড়া

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7825 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আ  দ উল্লা   স িা- ৃি আোঃ 

 াস দ  িািং-মনায়া  াড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7826 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ কালু   স িা- ৃি  াছান 

আলী  িািং-মনায়া  াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7827 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দ িালা   স িা-িােু স য়া  

িািং-মনায়া  াড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7828 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দ কাসদর  স িা-িাছা স য়া  

িািং-মনায়া  াড়া

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7829 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে সদলদার ম াসিন  স িা-

িিাইদুল  ক  িািং-মনায়া  াড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7830 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর আল   স িা-ম াোঃ েসফ  

িািং-মনায়া  াড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7831 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ ইউনুছ  স িা- ৃি নুরুল 

ইিলা   িািং-মনায়া  াড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7832 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দ রসেদ  স িা-র  ি 

উল্লা   িািং-মনায়া  াড়া

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7833 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  সনায়ার মিগ   স িা-আবু্দল 

 াসক   িািং-মনায়া  াড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7834 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াসিন আ  দ  স িা-েসব্বর 

আ  দ  িািং-মনায়া  াড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7835 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াসিন আ  দ  স িা-দুদু 

স য়া  িািং-মনায়া  াড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7836 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে সদল ম া াম্মদ স িা- ৃি 

আেরাফ আলী  িািং-মনায়া  াড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7837 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াসি  উল্লা   স িা- ৃি 

আ  দ জসলল  িািং-মনায়া  াড়া

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7838 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিু িাস র   স িা-আ  দ 

জসলল  িািং-মনায়া  াড়া

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7839 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দ  ুনাফ  স িা- ৃি ম াোঃ 

ইিলা   িািং-মনায়া  াড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7840 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর ম া াম্মদ  স িা- ৃি 

আ  দ  িািং-মনায়া  াড়া

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7841 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে িসল ুল্লা  স িা- ৃি আবু্দ 

খাসলক  িািং-মনায়া  াড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7842 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আ  দ ছাফা  স িা-মছারি 

আলী  িািং-মনায়া  াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7843 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে সদল ম া াম্মদ  স িা-আবু্দ 

ছালা   িািং-মনায়া  াড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7844 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দ  ািুদ  স িা-আোঃ  মছািান 

 িািং-মনায়া  াড়া

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7845 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আলী মজা র  স িা-ম াোঃ 

ম াসিন  িািং-মনায়া  াড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7846 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দল কাসদর   স িা-ছিয়ুি 

গুলাল  িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7847 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আ  দ আস ন  স িা-মগালা  

কাসদর  িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7848 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নিী ম াসিন  স িা-ছিয়ুি 

গুলাল  িািং-জাদী ুড়া

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7849 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর  াসি   স িা-ছিয়ুি গুলাল 

 িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7850 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দ জব্বার  স িা-আবু্দ কসর  

 িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7851 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দ গফুর  স িা-আ  দ 

কসর   িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7852 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নাসজর উল্লা   স িা-আবু্দ নিী  

িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7853 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াসছনা মিগ   স্বা ী-ম াোঃ 

আস ন িািং-জাদী ুড়া

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7854 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ জস র  স িা-ছিয়ুি 

গুলাল  িািং-জাদী ুড়া

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7855 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে জালাল আ  দ  স িা- ৃি 

আসজজুর র  ান িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7856 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দল আস ন  স িা- কিুল 

আ  দ  িািং-জাদী ুড়া

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7857 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আোঃ ছালা   স িা-ম ঠান আলী 

 িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7858 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ নাঈ   স িা- ৃি আিুল 

 াসি   িািং-জাদী ুড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7859 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ উল্লা   স িা-আলী মজা র 

 িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7860 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ রসফক  স িা-ছছয়দ 

আ  দ  িািং-জাদী ুড়া

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7861 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াসিি ম াসিন  স িা-আবু্দ 

গফ্ফার  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7862 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে কসির আ  দ  স িা-আবু্দ 

খাসলক  িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7863 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল কালা   স িা-সদল 

ম া াম্মদ  িািং-জাদী ুড়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7864 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আবু্দ শুকু্কর  স িা-ম া াম্মদ 

ম াসিন  িািং-জাদী ুড়া

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7865 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ সিরাজ  স িা-িিাইদুল্লা   

িািং-জাদী ুড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7866 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে সদল ম া াম্মদ  স িা- াসিিুর 

র  ান  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7867 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে িুলিান আ  দ  স িা-ম ঠান 

আলী  িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7868 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াজী ম াোঃ ম াসিন  স িা-

ছিয়ুি গুলাল  িািং-জাদী ুড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7869 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আসরফ আ  দ  স িা- ৃি 

ম ঠান আলী  িািং-জাদী ুড়া

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7870 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে  াজী ম াোঃ ম াসিন  স িা-

ছিয়ুি গুলাল  িািং-জাদী ুড়া

0.42 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7871 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ েসফ  স িা- ৃি আসজ  

উসিন  িািং-জাদী ুড়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7872 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুর আল   স িা- ৃি িের   

িািং-দ দস য়া

0.44 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7873 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ ম াসিন  স িা- ৃি ই ান 

েরীফ  িািং-দ দস য়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7874 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ ইসলয়াছ  স িা-আসজ  

উসিন  িািং-দ দস য়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7875 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ফজল  ক  স িা- ৃি আিুল 

িের  িািং-দ দস য়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7876 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে ম াোঃ ম াসিন  স িা- ৃি নুর 

ম াসিন িািং-দ দস য়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7877 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল  াসি   স িা-আবু্দি 

িত্তার  িািং-দ দস য়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7878 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে নুরুল ইিলা   স িা-আবু্দি 

িত্তার  িািং-দ দস য়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7879 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে আিুল িের  স িা-আবু্দি 

িত্তার  িািং-দ দস য়া

1.20 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7880 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে

নুরুল  ক  স িা-আিুল িের  

িািং-দ দস য়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7881 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে

আবু্দি িত্তার  স িা-েিকি 

আলী  িািং-দ দস য়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7882 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে

নুর আ  দ  স িা-মিানা আলী  

িািং-দ দস য়া

0.60 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7883 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে

ইউনুছ ড্রাইভার  স িা-আবু্দি 

মিাি ান  িািং-দ দস য়া

0.70 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7884 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে

ছসল    স িা- ৃি মিানা আলী  

িািং-দ দস য়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7885 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে

ম াোঃ কালু  স িা- ৃি আিুল 

িের  িািং-দ দস য়য়

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7886 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে

আইয়ুি  স িা-কসির আ  দ 

িািং-দ দস য়া

0.55 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7887 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে

ো িুল আল   স িা- ৃি 

িসদউজ্জা ান  িািং-দ দস য়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7888 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ ম াচনী সিে

আিুল কালা   স িা- ৃি নসজর 

আ  দ  িািং-দ দস য়া

0.65 দসিণ  হ্নীলা 9602 2 9624 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7889 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
নুরুল ইিলা ,   স িা- ৃি 

সদলদার আ ািং   িািং- হ্নীলা,  

 ুরা াড়া

0.42 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7890 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আবু্দি িালা   স িা- ৃি 

সদলদার আ  দ  িািং- হ্নীলা,  

 ুরা াড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7891 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আলী আ  দ   স িা-  ৃি 

সদলদার আ  দ   িািং- হ্নীলা,  

 ুরা াড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7892 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

 াছন আ  দ   স িা- ছিয়দ 

আ  দ  িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

4.60 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7893 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

নুর ম াছন  স িা- আজ ি 

উল্লা    িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

1.00 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7894 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

জালাল ম াসছন  স িা- আিুল 

ম াসছন  িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7895 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
মদসলায়ার ম াসছন   স িা- 

আিুল  াসি   িািং- হ্নীলা,  

 ুরা াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7896 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

কা াল ম াসছন  স িা- নুরুল 

আল   িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7897 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ফসরদ আল   স িা- আিুল 

ম াছন  িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7898 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

অসল আ  দ  স িা- সদলদার 

আ  দ   িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7899 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

কা াল আ  দ   স িা- জস র 

উসিন   িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7900 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

রসেদ আ  দ   স িা- জস র 

উসিন   িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.10 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7901 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

খুইলযা স য়া   স িা- ৃি কাসদর 

ম াসছন  িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7902 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

রসেদ আ  দ   স িা- উলা 

স য়া   িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7903 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ফসকর ম া াম্মদ   স িা-  ৃি 

আিু ো া   িািং- হ্নীলা,  

 ুরা াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7904 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

আবু্দর র  ান   স িা-আিু 

িক্কর  িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7905 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

েসফ আল   স িা-  ৃি আবু্দল 

জব্বার   িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7906 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ম া াম্মদ আস ন  স িা- 

অজ্ঞাি   িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7907 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ছিয়দুল আস ন  স িা- 

ম া াম্মদ েসফ   িািং- হ্নীলা,  

 ুরা াড়া

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7908 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ফসরদ আল   স িা- অজ্ঞাি  

িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7909 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

নুরুল কসির  স িা- মিানা 

আলী  িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7910 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

আবু্দ রস    স িা- মিানা আলী 

িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7911 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আসনায়ার ম াসছন  স িা- 

আিুল ম াসছন  িািং- হ্নীলা,  

 ুরা াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7912 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

িা ছু  স িা-এজা ার স য়া  

িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.40 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7913 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

িাস র   স িা- আিু ম াসছন  

িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7914 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

নসজর ম াছন  স িা- আিুল 

ম াছন  িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7915 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ছিয়দুল আস ন  স িা- নুর 

ম াছন িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7916 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

জাস দুল ম াছন  স িা-অজ্ঞাি  

 িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7917 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

িুলিান   স িা- অজ্ঞাি  িািং- 

হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7918 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

আিুল ম াছন  স িা- খসলল 

আ  দ   িািং- হ্নীলা,   ুরা াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7919 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
 াস দ ম াছন   স িা-  ৃি 

আিুল কাসে    িািং- হ্নীলা,  

 ুরা াড়া

0.15 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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ম ৌজা
সি.এি  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7920 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

 ুক্তার আ  দ  স িা- ফজু  

িািং-  সি  সিকদার  াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7921 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

কা াল   স িা- ঞু্জর স িী  িািং-

  সি  সিকদার  াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7922 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

নুরুল কসির  স িা- লাল স য়া   

িািং-  সি  সিকদার  াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7923 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

আবু্দর রস     স িা- নুরু   

িািং-  সি  সিকদার  াড়া

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7924 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

জুিাসয়র  স িা- নুর ম া াম্মদ  

 িািং-  সি  সিকদার  াড়া

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7925 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

আবু্দল্লা    স িা- নসি ম াছন  

িািং-  সি  সিকদার  াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7926 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আিুল ম াছন   স িা- আবু্দর 

র  ান  িািং- হ্নীলা,  সি  

সিকদার  াড়া

0.15 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7927 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
নুর কসির  স িা- আবু্দি 

িালা   িািং- হ্নীলা,   সি  

সিকদার  াড়া

1.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7928 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
রসিউল আল   স িা- নুরুল 

কসির  িািং- হ্নীলা,   সি  

সিকদার  াড়া

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7929 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ো িুল আল    স িা- 

এজা ার স য়া   িািং- হ্নীলা,  

 সি  সিকদার  াড়া

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7930 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আিুল  ঞু্জর   স িা-  াজী 

নসছ  আলী  িািং- হ্নীলা,  

 সি  সিকদার  াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7931 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আল গীর   স িা-  ৃি নুরুল 

কসির িািং- হ্নীলা,   সি  

সিকদার  াড়া

0.10 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7932 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ো িু   স িা- আিুল কাসি    

িািং- হ্নীলা,   সি  সিকদার 

 াড়া

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7933 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
েসফক আ  দ   স িা-নুরুল 

 ক   িািং- হ্নীলা,   সি  

সিকদার  াড়া

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7934 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
 াজী মিানা আলী   স িা- 

কালা স য়া   িািং- হ্নীলা,  

 ুইনযার িু 

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7935 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

নুরুল ইিলা    স িা- এজা ার 

স য়া   িািং- হ্নীলা,   ুইনযার িু 

0.30 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7936 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ম াছন আ  দ   স িা- নুরুল 

ইিলা    িািং- হ্নীলা,   ুইনযার 

িু 

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7937 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
জসকর স িী   স িা-আিদুর 

র  ান   িািং- হ্নীলা,   ুইনযার 

িু 

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7938 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ফসরদ আল    স িা-িাাঁ চা স য়া  

 িািং- হ্নীলা,   ুইনযার িু 

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7939 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ম াখসলছ ম াছন  স িা-

ইউছু  আলী   িািং- হ্নীলা,  

 ুইনযার িু 

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

4499.45

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7940 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ছিয়দ আ  দ   স িা-কালা 

স য়া  িািং- হ্নীলা,   ুইনযার িু 

0.30 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4500, 

449945

01

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7941 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ম া াম্মদ আল   স িা- আবু্দি 

শুকু্কর   িািং- হ্নীলা,   ুইনযার 

িু 

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7942 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ফসরদ আ  দ   স িা-িাাঁ চা 

স য়া   িািং- হ্নীলা,   ুইনযার িু 

0.15 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7943 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ম ৌলভী ম াছন  স িা- অজ্ঞাি 

 িািং- হ্নীলা,   ুইনযার িু 

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7944 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আবু্দি িালা   স িা-আবু্দি 

জব্বার িািং- হ্নীলা,   ুইনযার 

িু 

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7945 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

আবু্দি ম ানাফ স িা-আবু্দল 

িালা  িািং- হ্নীলা,   ুইনযার িু 

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7946 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

লাল স য়া স িা-আবু্দি িালা  

িািং- হ্নীলা,   ুইনযার িু 

0.40 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7947 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

িসল    স িা- আবু্দি িালা  

িািং- হ্নীলা,   ুইনযার িু 

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7948 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
িাদো স য়া  স িা- আবু্দি 

িালা   িািং- হ্নীলা,   ুইনযার 

িু 

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7949 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
কসির আ  দ   স িা- আবু্দি 

শুকু্কর   িািং- হ্নীলা,   ুইনযার 

িু 

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7950 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ছফুরা খািুন  স্বা ী- ম া াম্মদ 

আল  িািং- হ্নীলা,   ুইনযার িু 

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7951 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

মভালা স য়া  স িা- আিু আলী  

িািং- হ্নীলা,   ুইনযার িু 

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7952 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

মিাফাজ্জল  স িা- আবু্দল 

জসলল িািং- হ্নীলা,   ুইনযার িু 

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7953 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

নুরুল কসির  স িা-ইউছু  

আলী  িািং- হ্নীলা,   ুইনযার িু 

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7954 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
 সনর আ  দ  স িা-আ ীর 

 া জা  িািং- হ্নীলা,   ুইনযার 

িু 

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7955 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ছিয়দ আ  দ  স িা- ৃি 

আবু্দল জসলল িািং- হ্নীলা,  

 ুইনযার িু 

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7956 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

আবু্দল  াসক   স িা-আস র 

আলী িািং- হ্নীলা,   ুইনযার িু 

0.30 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7957 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

কালা স য়া  স িা- আস র আলী 

 িািং- হ্নীলা,   ুইনযার িু 

0.35 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7958 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
 াছন আ  দ স িা-ফসকর 

আ  দ  িািং- হ্নীলা,   ুইনযার 

িু 

0.40 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7959 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
জালাল আ  দ  স িা-সদল 

ম া াম্মদ  িািং- হ্নীলা,  

মঘানা াড়া,  ানখালী

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7960 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আিছার  স িা-সদল ম া াম্মদ  

িািং- হ্নীলা,  মঘানা াড়া,  

 ানখালী

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7961 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ম োন আলী  স িা- আিু ো া 

 িািং- হ্নীলা,  মঘানা াড়া,  

 ানখালী

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7962 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আস র ম াসছন  স িা-আ  দ 

আলী  িািং- হ্নীলা,  

মঘানা াড়া,   ানখালী

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7963 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ভুলু স য়া  স িা-আয়ুি আলী   

িািং- হ্নীলা,  মঘানা াড়া,  

 ানখালী

0.30 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7964 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ম া াম্মদ আল    স িা-আবু্দল 

 াস দ   িািং- হ্নীলা,  

মঘানা াড়া,  ানখালী

0.35 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7965 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ম া াম্মদ নুরু  স িা-আস র 

ম াসছন  িািং- হ্নীলা,  

মঘানা াড়া,   ানখালী

0.40 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7966 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

িাদো স য়া  স িা-অজ্ঞাি  িািং-

 হ্নীলা,  মঘানা াড়া,   ানখালী

0.20 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7967 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

িাদো স য়া   স িা- আবু্দল 

 াসক   িািং- হ্নীলা,   ানখালী

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460,

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7968 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

কসির ফসকর   স িা-আবু্দল 

শুকু্কর   িািং- হ্নীলা,   ানখালী

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4811 2 4608, 

4460,

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7969 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
সছসিক আ  দ   স িা-কালা 

স য়া   িািং-হ্নীলা,   সি  

 ানখালী

0.30 দসিণ  হ্নীলা 4503 2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7970 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
নুরুল কসির   স িা-  ৃি 

িসদউর র  ান   িািং-হ্নীলা,  

 সি   ানখালী

0.30 দসিণ  হ্নীলা 4503 2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7971 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয হ্নীলা সিে

মিকান্দর   স িা- ৃি আবু্দি 

শুকু্কর   িািং-হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা 4503 2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7972 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয হ্নীলা সিে

খাসলদা   স্বা ী-ম াসছন আ  দ 

  িািং-হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.35  ধয হ্নীলা 4503 2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7973 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ফাসি া মিগ    স্বা ী-ম াসছন 

আ  দ  িািং-হ্নীলা,   সি  

 ানখালী

0.35 দসিণ  হ্নীলা 4503 2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7974 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আবু্দল জসলল  স িা- ৃি েস দ 

ম াসছন  িািং-হ্নীলা,   সি  

 ানখালী

0.25 দসিণ  হ্নীলা 4503 2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7975 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
খসলল আ  দ   স িা-  ৃি 

মিাসল ান  িািং-হ্নীলা,   সি  

 ানখালী

0.30 দসিণ  হ্নীলা 4503 2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7976 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
 াসিয়া খািুন   স্বা ী-ম োন 

আলী  িািং-হ্নীলা,   সি  

 ানখালী

0.30 দসিণ  হ্নীলা 4503 2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7977 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

আজ  ম স র   স্বা ী- সনায়ার 

িািং-হ্নীলা,   সি   ানখালী

0.35 দসিণ  হ্নীলা 4503 2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7978 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয হ্নীলা সিে

ো  আল   স িা-আিুল 

কালা   িািং-হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.25  ধয হ্নীলা 4503 2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7979 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয হ্নীলা সিে

 াছন আ  দ   স িা- আবু্দল 

 াসলক  িািং-হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা 4503 2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7980 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয হ্নীলা সিে

নুরুল কসির   স িা-আবু্দল 

 াসলক  িািং-হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা 4503 2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7981 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

োি ুল আল   স িা-আবু্দল 

 াসলক  িািং- হ্নীলা,   ানখালী

0.30 দসিণ  হ্নীলা

3765

2 4464 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7982 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

আবু্দি িালা    স িা- আবু্দল 

 াসলক  িািং- হ্নীলা,   ানখালী

0.35 দসিণ  হ্নীলা

3765

2 4464 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7983 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

নুরুল কসির   স িা- আবু্দল 

 াসলক  িািং- হ্নীলা,   ানখালী

0.35 দসিণ  হ্নীলা

3765

2 4464 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7984 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ম াছন আ  দ   স িা- আবু্দল 

 াসলক  িািং- হ্নীলা,   ানখালী

0.25 দসিণ  হ্নীলা

3765

2 4464 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7985 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

জাফর আল    স িা- আবু্দল 

 াসলক  িািং- হ্নীলা,   ানখালী

0.30 দসিণ  হ্নীলা

3765

2 4464 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7986 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

নুর িের   স িা- উলা স য়া   

িািং- হ্নীলা,   ানখালী

0.35 দসিণ  হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7987 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ম া াম্মদ েসফক   স িা- ৃি 

আবু্দি শুকু্কর   িািং- হ্নীলা,  

 ানখালী

0.30 দসিণ  হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7988 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
নুর আল    স িা- ৃি  াজি 

আলী   িািং- হ্নীলা,  

মঘানা াড়া,  ানখালী

0.35 দসিণ  হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7989 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
নুরুল িের  স িা- ৃি উলা 

স য়া  িািং- হ্নীলা,  মঘানা াড়া, 

 ানখালী

0.35 দসিণ  হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7990 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

নুরুল ইিলা    স িা-উলা 

স য়া   িািং- হ্নীলা,   ানখালী

0.25 দসিণ  হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7991 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

লাল স য়া   স িা- ৃি আবু্দল 

জসলল  িািং- হ্নীলা,  মঘানা াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7992 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আিুল ম াসছন   স িা- ৃি 

আিু ো া  িািং- হ্নীলা,  

মঘানা াড়া,

0.30 দসিণ  হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7993 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আবু্দন নসি  স িা- ৃি আস র 

 া জা  িািং- হ্নীলা,  

মঘানা াড়া,

0.30 দসিণ  হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7994 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
নুর ম াসছন  স িা- ৃি আস র 

 া জা  িািং- হ্নীলা,  

মঘানা াড়া,

0.35 দসিণ  হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7995 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে
জালাল   স িা-  ৃি আবু্দি 

মিাি ান   িািং- হ্নীলা,  

মলচুয়াপ্রািং

0.35  ধয হ্নীলা 4503 2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7996 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে
উলা স য়া   স িা- ৃি নুরুল 

ইিলা    িািং- হ্নীলা,  

মলচুয়াপ্রািং

0.25  ধয হ্নীলা 4503 2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7997 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

জালাল আ  দ   স িা-নজু 

স য়া   িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা 4503 2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7998 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

 াসজরা   স্বা ী-আস র  া জা   

িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা 4503 2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

7999 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

লালু    স িা-ছিয়দুর র  ান  

িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা 4503 2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8000 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

নুর ম াসছন   স িা- ৃি ইউছু  

আলী  িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.35  ধয হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8001 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

আস র  া জা   স িা-ইউছু   

িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.35  ধয হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8002 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে
ম া াম্মদ ম াসছন   স িা-  ৃি 

আস র  া জা   িািং- হ্নীলা,  

মলচুয়াপ্রািং

0.25  ধয হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8003 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

আলী ুসিন   স িা-অজ্ঞাি  

িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8004 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে
মজাসিদা খািুন   স্বা ী- ৃি 

আবু্দল আসজজ   িািং- হ্নীলা,  

মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা

4503

2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8005 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

উলা স য়া   স িা- ৃি আবু্দল 

জসলল  িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা

4503

2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8006 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

আলী আ  দ   স িা- ৃি  নু 

স য়া   িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.35  ধয হ্নীলা

4503

2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8007 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

ফসরদ আ  দ  স িা- ৃি  নু 

স য়া  িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.35  ধয হ্নীলা

4503

2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8008 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

 াছন আ  দ  স িা- আবু্দল 

কসর    িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.25  ধয হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8009 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

রাসজয়া  স্বা ী- ৃি উ র আলী  

িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8010 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে
ছিয়দ ম াসছন  স িা- ৃি 

উ র আলী  িািং- হ্নীলা,  

মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8011 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে
ম াস্তফা খািুন   স্বা ী- ৃি 

আবু্দি িালা    িািং- হ্নীলা,  

মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8012 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

নুর জা ান   স্বা ী- ৃি আবু্দল 

শুকু্কর   িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.35  ধয হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8013 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

মিানা স য়া   স িা-আবু্দি 

শুকু্কর   িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.35  ধয হ্নীলা

4503

2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8014 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

িাদো   স িা- ৃি নুরুল আল  

 িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.25  ধয হ্নীলা

4503

2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8015 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

 ারুন   স িা- ৃি নাজু স য়া   

িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা

4503

2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8016 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

ফসরদ আ  দ  স িা- ৃি ঠান্ডা 

স য়া   িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা

4503

2 4751 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8017 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে
জির  ুলু্লক   স িা- ৃি লাল 

ম া াম্মদ   িািং- হ্নীলা,  

মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8018 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে

আসনায়ারা মিগ    স্বা ী- ৃি 

ইয়াকুি  িািং- হ্নীলা,  মলচুয়াপ্রািং

0.35  ধয হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8019 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে
িাদো স য়া  স িা-ফসরদ 

আ  দ   িািং- হ্নীলা,  

মলচুয়াপ্রািং

0.35  ধয হ্নীলা

3765

2 4503 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8020 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে
ম া াম্মদ ম াছন  স িা-আিু 

আ  দ  িািং- হ্নীলা,  

মলচুয়াপ্রািং

0.25  ধয হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8021 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে
গুরা স য়া   স িা- ম া াম্মদ 

ম াসছন   িািং- হ্নীলা,  

মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8022 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে
জালাল উসিন   স িা- ৃি 

এখলাছ   িািং- হ্নীলা,  

মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8023 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ  ধয  হ্নীলা সিে
আসনায়ার ম াসছন  স িা-

আি ি আলী  িািং- হ্নীলা,  

মলচুয়াপ্রািং

0.30  ধয হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8024 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ম োন আলী স িা- ৃি আিু 

আ  দ  িািং-  ূিম  ানখালী,  

মঘানা াড়া

0.35 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8025 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
এখলাছ স য়া  স িা- ৃি ঠান্ডা 

স য়া  িািং-  ূিম  ানখালী,  

মঘানা াড়া

0.35 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8026 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ভুলু স য়া  স িা- ৃি আয়ুি 

আলী িািং-  ূিম  ানখালী,  

মঘানা াড়া

0.25 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8027 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ফসরদ আল   স িা- ৃি আবু্দল 

ম ানাফ  িািং-  ূিম  ানখালী,  

মঘানা াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8028 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ম া াম্মদ ম াসছন  স িা- ৃি 

িি ান গসণ িািং-  ূিম 

 ানখালী,  মঘানা াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8029 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ছিয়দ আ  দ  স িা- ৃি নাগু 

স য়া  িািং-  ূিম  ানখালী,  

মঘানা াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8030 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ো  আল   স িা- ৃি আবু্দি 

শুকু্কর  িািং-  ূিম  ানখালী,  

মঘানা াড়া

0.35 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8031 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

আরি আলী  স িা-অজ্ঞাি  

িািং-  ূিম  ানখালী,  মঘানা াড়া

0.35 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8032 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
নুর কসির  স িা- ৃি ইউছু  

আলী  িািং-  ূিম  ানখালী,  

মঘানা াড়া

0.25 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8033 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

উলা স য়া   স িা-ঠান্ডা স য়া  

িািং-  ূিম  ানখালী,  মঘানা াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8034 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
জাফর আলী   স িা- ৃি 

 কিুল আ  দ   িািং-  ূিম 

 ানখালী, মঘানা াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8035 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ম া াম্মদ আলী  স িা- ৃি আিু 

আ  দ িািং-  ূিম  ানখালী,  

মঘানা াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8036 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আবু্দল্লা    স িা- ৃি আিুল 

িের   িািং-  ূিম  ানখালী,  

মঘানা াড়া

0.35 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8037 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

 সনায়ারা  স্বা ী-আিুল ম াসিন 

িািং-  ূিম  ানখালী,  মঘানা াড়া

0.35 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4608, 

4460, 

4558, 

4559, 

6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8038 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

িাদো স য়া স িা- ৃি ছিয়দ 

িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.25 দসিণ  হ্নীলা

1817

2 2429 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8039 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

 ায়দর আলী   স িা- ৃি ছিয়দ 

 িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1817

2 2429 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8040 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

খাইরুল আস ন  স িা-  াছন  

িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1817

2 2429 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8041 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ভুলু   স িা-আিুল  ঞু্জর   িািং-

 সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1817

2 2429 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8042 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

মিাস ল   স িা-নুর আল   

িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.35 দসিণ  হ্নীলা

1817

2 2429 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8043 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আিুল ম াসছন   স িা- ৃি 

গুরা স য়া   িািং- সরচযা মঘানা,  

হ্নীলা

0.35 দসিণ  হ্নীলা

1817

2 2429 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8044 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ম ািসল    স িা- ৃি গুরা 

স য়া   িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.25 দসিণ  হ্নীলা

1817

2 2429 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8045 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ইউনুছ   স িা- ৃি গুরা স য়া   

িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1817

2 2429 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8046 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
জাফর আল    স িা- ৃি নুর 

আ  দ   িািং- সরচযা মঘানা,  

হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1817

2 2429 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8047 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আিু সছসিক  স িা- ম া াম্মদ 

ফসরদ   িািং- সরচযা মঘানা,  

হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1817

2 2429 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8048 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
নুর আল    স িা- াসিিুর 

র  ান   িািং- সরচযা মঘানা,  

হ্নীলা

0.35 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8049 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

শুকু্কর   স িা-অজ্ঞাি  িািং-

 সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.35 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8050 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

নুর কসির   স িা-িাাঁ চা স য়া   

িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.25 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8051 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

আস ন   স িা-িাাঁ চা স য়া   িািং-

 সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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দাগ
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খসিয়ান
আর.এি দাগ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8052 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

িাাঁ চা স য়া   স িা- ৃি ছিয়দ   

িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8053 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
কসর  খািুন   স িা- ৃি আিুল 

 ঞু্জর   িািং- সরচযা মঘানা,  

হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8054 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

িক্কর   স িা-ঠান্ডা স য়া  িািং-

 সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.35 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8055 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

আিু সছসিক   স িা-অজ্ঞাি  

িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.35 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8056 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আলী ম াসছন  স িা- াসিিুর 

র  ান  িািং- সরচযা মঘানা,  

হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8057 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

জাফর   স িা-কালা স য়া   

িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8058 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

 াছন   স িা-িাাঁ চা স য়া   িািং-

 সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8059 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

েসফক  স িা-িাাঁ চা স য়া   িািং-

 সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.35 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8060 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

কালা স য়া  স িা-িাাঁ চা স য়া   

িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.35 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8061 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
জসকর   স িা-ম া াম্মদ 

ম াসছন  িািং- সরচযা মঘানা,  

হ্নীলা

0.25 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8062 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
নুর ম াসছন   স িা-ছিয়দ 

আ  দ   িািং- সরচযা মঘানা,  

হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8063 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

কসির আ  দ   স িা- অজ্ঞাি  

 িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8064 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

আসনায়ার   স িা-ভুলু চসকদার  

 িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8065 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
 কিুল আ স দ   স িা-সদদার 

আ  দ   িািং- সরচযা মঘানা,  

হ্নীলা

0.35 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8066 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ো  জা ান মিগ    স িা-

অজ্ঞাি   িািং- সরচযা মঘানা,  

হ্নীলা

0.35 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8067 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আস র ম াসছন   স িা- আবু্দি 

শুকু্কর   িািং- সরচযা মঘানা,  

হ্নীলা

0.25 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8068 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

সিরাজ স য়া   স িা-অজ্ঞাি   

িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8069 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

রাসিল   স িা- সফজুর র  ান  

 িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8070 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

 াস দ ম াসছন  স িা-অজ্ঞাি   

িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.30 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8071 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আসনায়ারুল ইিলা    স িা-

 ৃি ম া াম্মদ ম াছন  িািং-

 সরচযা মঘানা, হ্নীলা

0.35 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8072 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ম লাল   স িা-অজ্ঞাি   িািং-

 সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.35 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8073 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

নুর  আ  দ  স িা-অজ্ঞাি  

িািং- সরচযা মঘানা, হ্নীলা

30.00 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8074 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আবু্দল  াসলক  স িা-নুর 

আ  দ  িািং- সরচযা মঘানা,  

হ্নীলা

0.25 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8075 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

আসনায়ার স িী  স িা-অজ্ঞাি  

িািং- সরচযা মঘানা,  হ্নীলা

0.25 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8076 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
আল চ খািুন   স্বা ী-িুলিান 

আ  দ   িািং- সরচযা মঘানা,  

হ্নীলা

0.10 দসিণ  হ্নীলা

1891

2 2181 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8077 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
রস  া   স িা-িা শু 

ম া াসজ্জ    িািং- সি  

সিকদার  াড়া

0.10 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4501 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8078 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
কা াল উসিন   স িা- নুর 

আ  দ   িািং- সি  সিকদার 

 াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4501 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8079 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ম া াম্মদ আলী  স িা-নুরুল 

আল   িািং- সি  সিকদার 

 াড়া

0.05 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4500 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8080 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
নুর ম া াম্মদ  স িা-নুরুল 

আল   িািং- সি  সিকদার 

 াড়া

0.20 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4500 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8081 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

কালা স য়া  স িা-নুর  াসক   

িািং- সি  সিকদার  াড়া

0.10 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4500 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8082 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
ফসকর ম া াম্মদ   স িা- ৃি 

আিু ো া   িািং- সি  

সিকদার  াড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4500 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8083 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ছসব্বর   স িা-আিু ো া   িািং-

 সি  সিকদার  াড়া

0.50 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4500 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8084 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ইসিি   স িা-ভাই িাস ি   

িািং- সি  সিকদার  াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4500 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8085 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

রসেদ আ  দ   স িা-জব্বার   

িািং- সি  সিকদার  াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4500 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8086 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

জালাল   স িা-আজ  উল্লা    

িািং- সি  সিকদার  াড়া

0.30 দসিণ  হ্নীলা

4811

2 4500 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8087 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

ম াস্তফা   স িা-কালু   িািং-

 ানখালী,  সিথ্াইলযা ুরা

0.40 দসিণ  হ্নীলা

2176

2 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8088 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে

নুর আল    স িা-ম াস্তফা   

িািং- ানখালী,  সিথ্াইলযা ুরা

0.40 দসিণ  হ্নীলা

2176

2 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8089 কক্সিাজার মেকনাফ মেকনাফ হ্নীলা সিে
খসলল প্রকাে খুলু   স িা-

 াসক  আলী   িািং-হ্নীলা,  

দরগা  াড়া

0.35 দসিণ  হ্নীলা

4596

2 4830 6 রসিি িিি সভো  যাাঁ  উসেদ প্রস্তাি মদিয়া 

 সয়সছ

8090 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়া িদর কালা ুিু িড়ুয়া স িা- িারঙ্গ 

িড়ুয়া িািং-  ািািাড়ী

1.15 উসখয়া -- --

313 2

944 1

রসিি ঘর/িিি সভো

8091 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়া িদর প্রসি া িড়ুয়া স্বা ী-  ৃি 

জয়সিন িড়ুয়া িািং-  ািািাড়ী

1.00 উসখয়া -- --

313 2

944 1

রসিি ঘর/িিি সভো

8092 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়া িদর িািুল িড়ুয়া স িা- সনিু ূণম 

িড়ুয়া িািং-  ািািাড়ী

0.90 উসখয়া -- --

313 2

944 1

রসিি ঘর/িিি সভো

8093 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী ম াছন স িা- আলী 

আ  দ িািং- িুলািলী

0.85 িয়ালা ালিং -- -- 5888 2 5858 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8094 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ইি াইল স িা- আিুল কাসে  

িািং- িুলািলী

0.70 িয়ালা ালিং -- -- 5888 2 5858 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8095 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আছু স য়া স িা- আছন আলী 

িািং- িুলািলী

0.80 িয়ালা ালিং -- -- 5888 2 5858 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8096 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুর আসয়ো স্বা ী- ো াজান 

িািং- িুলািলী

0.60 িয়ালা ালিং -- -- 5888 2 5858 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8097 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছছয়দা খািুন স্বা ী- ম াোঃ 

ম াসিন িািং- িুলািলী

0.55 িয়ালা ালিং -- -- 5888 2 5858 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8098 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কা াল ম াসিন স িা- ম াোঃ 

ম াসিন িািং- িুলািলী

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 5888 2 5858 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8099 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রসফকুল ইিলা  স িা-  ৃি 

িসের আ  দ িািং- িুলািলী

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8100 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আস র িুলিান স িা-  ৃি 

িসের আ  দ িািং- িুলািলী

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8101 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম লাল উসিন স িা-  ৃি 

 ারুনউর রসেদ িািং- িুলািলী

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8102 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিু  ুিা স িা-  ৃি আিদুল 

জসলল িািং- িুলািলী

0.17 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8103 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জসি  উসিন ভুসট্টা স িা-  ৃি 

কাসদর ম াছন িািং- িুলািলী

0.18 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8104 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িি ান গসণ স িা- সিরাজ স য়া 

িািং- িুলািলী

1.00 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8105 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িি ান গসণ স িা- সিরাজ স য়া 

িািং- িুলািলী

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8106 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িি ান গসণ স িা- সিরাজ স য়া 

িািং- িুলািলী

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8107 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িি ান গসণ স িা- সিরাজ স য়া 

িািং- িুলািলী

1.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8108 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  সনর আ  দ স িা-  ৃি ফসকর 

আ  দ িািং- িুলািলী

0.13 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8109 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ আয়াি স িা- নুরুল 

ইিলা  িািং- িুলািলী

1.13 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8110 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল ম াসিন স িা- আস্কর 

আলী িািং- িুলািলী

0.17 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8111 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ো  জা ান স িা- গুড়া স য়া 

িািং- িুলািলী

1.20 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8112 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ো  জালাল স িা- গুড়া স য়া 

িািং- িুলািলী

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8113 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং সিরাজুল ম াস্তফা স িা- 

খসললুর র  ান িািং- িুলািলী

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8114 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  া ািুর র  ান স িা-  ৃি 

িুলিান আ  দ িািং- িুলািলী

2.00 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8115 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদু ছালা  স িা- আিদুল 

জসলল িািং- িুলািলী

0.20 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8116 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আস র কাসি  স িা-  ৃি আলী 

আ  দ সিকদার িািং- িুলািলী

1.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8117 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফসরদুল আল  স িা-  ৃি 

নুরুল ইিলা  িািং- িুলািলী

0.95 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8118 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং সগয়াি উসিন স িা-  ৃি ফসরদ 

আল  িািং- িুলািলী

0.13 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8119 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ  সফজ উসিন স িা- 

নুরুল আল  িািং- িুলািলী

0.75 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8120 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  সিউর র  ান স িা- 

আসজজুল  ক িািং- িুলািলী

1.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8121 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াজাস র স য়া স িা- আিদুর 

র  ান িািং- িুলািলী

0.80 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8122 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জস র স িা-  ৃি িাসির 

আ  দ িািং- িুলািলী

0.73 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8123 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আস র ম াসিন স িা-  ৃি 

সিকান্দার আলী িািং- িুলািলী

1.13 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8124 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুরুল আল  স িা- আস র 

ম াছন িািং- িুলািলী

0.82 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8125 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুরুল আল  স িা-  ৃি 

আ  দ ম াছন িািং- িুলািলী

0.46 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8126 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুর শুকু্কর স িা- আস র 

ম াছন িািং- িুলািলী

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8127 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী আ  দ স িা-  ৃি  াজী 

আিদুল  সজদ িািং- সিকদারসিল

1.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8128 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুরুল আল  স িা-  ৃি জা াল 

আ  দ িািং- সিকদারসিল

1.00 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8129 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াস্তাসফজুর র  ান স িা-  ৃি 

রসেদ আ  দ িািং- সিকদারসিল

1.18 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8130 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িা ািুসিন আ  দ স িা- আিু 

িা া িািং- সিকদারসিল

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8131 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ  া ািুল আল  স িা-  ৃি 

 ীর কাসে  িািং- সিকদারসিল

1.02 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8132 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মিালাই ান আ  দ স িা-  ৃি 

নসজর আ  দ িািং- সিকদারসিল

1.20 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8133 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছছয়দ নুর স িা-  কিুল 

আ  দ িািং- সিকদারসিল

1.00 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8134 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ম াছা স িা- ম াোঃ 

ইি াইল িািং- সিকদারসিল

1.35 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8135 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুরুল আস ন স িা-  ৃি 

আিদুল আসজজ িািং- 

সিকদারসিল

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8136 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং েসফকুর র  ান স িা- 

আসজজুর র  ান িািং- 

সিকদারসিল

2.05 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8137 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িা ািুসিন স িা-  ৃি নসজর 

আ  দ িািং- সিকদারসিল

1.13 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8138 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মকারিান আলী স িা-  ৃি 

আসজজ িািং- সিকদারসিল

1.05 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8139 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ মিসল  স িা- নুর আল  

িািং- সিকদারসিল

0.13 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8140 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ে র  ুলু্লক স িা-  ীর আ  দ 

িািং- সিকদারসিল

0.20 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8141 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং খাইরুল আস ন স িা-  ৃি 

আিদুর শুকু্কর িািং- সিকদারসিল

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8142 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ নুরুল আফছার স িা-  ৃি 

আলী আ  দ িািং- সিকদারসিল

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8143 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুরুল আল  স িা-  ৃি 

আিদুল আসজজ িািং- 

সিকদারসিল

1.05 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8144 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ মফারকান স িা- আলা 

উসিন িািং- সিকদারসিল

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8145 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল্লা  স িা- ম াোঃ আলী 

িািং- সিকদারসিল গরু িাজার

2.05 িয়ালা ালিং -- -- 835 2 982 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8146 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জাফর আল  স িা- ম াোঃ আলী 

িািং- সিকদারসিল গরু িাজার

1.95 িয়ালা ালিং -- -- 835 2 982 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8147 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম া াম্মদ ম াছন স িা- ম াোঃ 

আলী িািং- সিকদারসিল গরু 

িাজার

1.54 িয়ালা ালিং -- -- 835 2 982 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8148 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ফারুক স িা-  ৃি 

িা িুল আল  িািং- 

সিকদারসিল গরু িাজার

1.10 িয়ালা ালিং -- -- 835 2 982 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8149 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জস র আল  স িা-  ৃি 

 াসিিুল্লা  িািং- সিকদারসিল গরু 

িাজার

2.00 িয়ালা ালিং -- -- 835 2 982 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8150 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুর আল  গিং স িা-  ৃি কালু 

স য়া িািং- সিকদারসিল গরু 

িাজার

0.40 িয়ালা ালিং -- -- 835 2 982 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8151 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জাফর আল  স িা-  ৃি আলী 

 দন িািং- সিকদারসিল গরু 

িাজার

1.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8152 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  াস দুল  ক গিং স িা- নুরুল 

ইিলা  িািং- সিকদারসিল গরু 

িাজার

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8153 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং র  ি আলী গিং স িা-  ৃি 

আলী ম াসিন িািং- সিকদারসিল 

গরু িাজার

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8154 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং দরসিে আলী স িা-  ৃি আলী 

ম াসিন িািং- সিকদারসিল গরু 

িাজার

1.05 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8155 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আসিকুর র  ান স িা- 

স জানুর র  ান িািং- 

সিকদারসিল গরু িাজার

1.05 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8156 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুরুল ইিলা  স িা-  ৃি 

মচস র আলী িািং- সিকদারসিল 

গরু িাজার

1.03 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8157 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  াস দুল  ক গিং স িা- নুরুল 

ইিলা  িািং- সিকদারসিল গরু 

িাজার

1.40 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8158 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আেরাফ আলী স িা-  ৃি 

আলী ম াছন িািং- সিকদারসিল 

গরু িাজার

1.15 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8159 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িুলিান আ  দ স িা- আিদু 

িালা  িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

1.15 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8160 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  াসলকা স্বা ী- আিদু শুকু্কর 

িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8161 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী ম াসিন  াজী স িা-  ৃি 

খসললুর র  ান িািং-  স লা 

কসলসজর  ূিম  া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8162 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আশু আলী স িা-  ৃি আলী 

ম াছন িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

1.93 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8163 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুর ম া াম্মদ গিং স িা- জাফর 

আল  িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

0.40 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8164 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জাফর আল  স িা-  ৃি িলু 

িক্স িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8165 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  ীর আ  দ স িা-  ৃি ই ান 

েরীফ িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

1.07 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8166 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কা াল স িা- জুনু স য়া িািং- 

 স লা কসলসজর  ূিম  া াড়

1.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8167 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ইসলয়াি গিং স িা- ম াোঃ কালু 

িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

1.15 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8168 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কালু গিং স িা-  ৃি জুনু স য়া 

িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

0.40 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8169 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ডাোঃ নুরুল  ক স িা-  ৃি 

আসকল আলী িািং-  স লা 

কসলসজর  ূিম  া াড়

1.70 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8170 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নাসজ ুসিন স িা- ডাোঃ নুরুল 

 ক িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

1.50 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8171 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুরুল  ক স িা-  ৃি নুর 

ম া াম্মদ মচৌধুরী িািং-  স লা 

কসলসজর  ূিম  া াড়

1.08 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8172 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আ  দ ম াছন স িা-  ৃি 

রা  ি আলী িািং-  স লা 

কসলসজর  ূিম  া াড়

1.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8173 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রাব্বানী স িা-  ৃি নুরু িািং- 

 স লা কসলসজর  ূিম  া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8174 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মিাস ল স িা-  ৃি কাসি  

িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

1.07 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8175 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কা াল গিং স িা- রসেদ স সি 

িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

1.45 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8176 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং স জান স িা-  ৃি আিদুর 

শুকু্কর িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

1.80 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8177 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল কাসি  স িা-  ৃি 

আিদুল জসলল িািং-  স লা 

কসলসজর  ূিম  া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8178 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িুলিান আ  দ গিং স িা- 

আিুল কাসি  িািং-  স লা 

কসলসজর  ূিম  া াড়

0.20 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8179 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িুসিয়া গিং স িা-  ৃি আলী 

আ  দ িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

0.40 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8180 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রুসিল ( া) আল াি িািং- 

 স লা কসলসজর  ূিম  া াড়

1.50 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8181 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াস্তফা কা াল স িা- নুরুল 

আল  িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8182 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জসি  স িা- নুরুল আল  িািং- 

 স লা কসলসজর  ূিম  া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8183 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িাস   স িা- নুরুল আল  িািং-

  স লা কসলসজর  ূিম  া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8184 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ি র গসণ গিং স িা- খসললুর 

র  ান িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

0.30 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8185 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কা াল স িা-  ৃি আসজজুর 

র  ান িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

1.85 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8186 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ইি াইল স িা-  ৃি  ীর 

কাসি  িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

1.08 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8187 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ইউনুছ গিং স িা-  ৃি  ীর 

কাসি  িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

0.20 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8188 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িাচা স য়া স িা-  ৃি জয়নুসিন 

িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8189 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মিসল  স িা-  ৃি সিরাজুল 

 ক িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8190 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আইি খসলফা স িা-  ৃি  াদু 

িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8191 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িু ন স িা- সিরাজুল  ক িািং- 

 স লা কসলসজর  ূিম  া াড়

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8192 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিু ছছয়দ স িা-  ৃি ি িু 

িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8193 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম ািারক স িা- আিু ছছয়দ 

িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

1.70 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8194 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুরুল আস ন স িা-  ৃি ি িু 

িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

1.54 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8195 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রুসিল স িা- ছছয়দ নুর িািং- 

 স লা কসলসজর  ূিম  া াড়

1.07 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8196 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল গফুর গিং স িা-  ৃি 

গুড়া স য়া িািং-  স লা 

কসলসজর  ূিম  া াড়

1.40 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8197 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জাফর গিং স িা-  ৃি জসন 

স য়া িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

0.30 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8198 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  নজুর স িা- নজু স য়া িািং- 

 স লা কসলসজর  ূিম  া াড়

0.20 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8199 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং সজকু স িা- আিদুল  াস দ িািং-

  স লা কসলসজর  ূিম  া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8200 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম স  স িা- ম াোঃ সছসিক িািং- 

 স লা কসলসজর  ূিম  া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8201 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জাফর আল  স িা- ফসরদ 

আল  িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

1.70 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8202 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ইউিুফ স িা- নুরুল আস ন 

িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

1.08 িয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8203 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ফসরদ আল  স িা-  ৃি 

সদল ম া াম্মদ িািং-  স লা 

কসলসজর  ূিম  া াড়

1.07 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8204 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িিুজ স িা- আিদুল্লা  িািং- 

 স লা কসলসজর  ূিম  া াড়

1.70 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8205 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মখারসেদ আল  স িা-  ৃি 

 সফজুর র  ান িািং-  স লা 

কসলসজর  ূিম  া াড়

1.58 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8206 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ডাোঃ ো  আল  স িা-  ৃি 

 সফজুর র  ান িািং-  স লা 

কসলসজর  ূিম  া াড়

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8207 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রস   স িা-  নু স য়া িািং- 

 স লা কসলসজর  ূিম  া াড়

1.30 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8208 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ কালু স িা- িািুসিন িািং- 

 স লা কসলসজর  ূিম  া াড়

1.30 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8209 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছছয়দ কসর  স িা-  ৃি দুদু 

স য়া িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

1.10 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8210 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আক্তার কা াল স িা- আিদুর 

শুকু্কর িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8211 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুর ম া াম্মদ স িা-  ৃি আলী 

ম াছন িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8212 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কসল ুল্লা স িা-  ৃি আিদুর 

র  ান িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

1.50 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8213 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মিসল  স িা-  ৃি আিদুল্লা  

িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8214 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল কালা  স িা-  ৃি 

এজা ার স য়া িািং-  স লা 

কসলসজর  ূিম  া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8215 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম ৌলভী ছছয়দ আকির স িা- 

আিদুল  াসক  িািং-  স লা 

কসলসজর  ূিম  া াড়

0.17 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8216 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুর আ  দ স িা-  ৃি  াসক  

আলী িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

1.05 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8217 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াক্তার আল  স িা- িা িুল 

আল  িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

0.13 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8218 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল খাসলক স িা- ছছয়দ 

নুর িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

0.17 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8219 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  া ািুি স িা-  ৃি এখলাছ িািং-

  স লা কসলসজর  ূিম  া াড়

1.05 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8220 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  সনর আ  দ গিং স িা-  ৃি 

নসজর আ  দ িািং-  স লা 

কসলসজর  ূিম  া াড়

0.25 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8221 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ি িুর আল  স িা- িুলিান 

আ  দ িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 2410 2 2623 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8222 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  ারুন রসেদ স িা- জসকর 

ম াছন িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 6013 2 6011 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8223 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জাসগর ম াসিন স িা-  ৃি 

ম াসিন আলী িািং-  স লা 

কসলসজর  ূিম  া াড়

0.20 িয়ালা ালিং -- -- 6013 2 6011 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8224 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুর আল  স িা-  ৃি আনজু 

স য়া িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

0.07 িয়ালা ালিং -- -- 6013 2 6011 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8225 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফসরদ আল  স িা-  ৃি আশু 

স য়া িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

0.13 িয়ালা ালিং -- -- 6013 2 6011 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8226 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ো  জা ান স িা- রসেদ 

আ  দ িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 6013 2 6011 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8227 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  নজুর আল  স িা- রসেদ 

আ  দ িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

1.50 িয়ালা ালিং -- -- 6013 2 6011 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8228 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জসকর আল  স িা-  ৃি ফসকর 

আ  দ িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

1.05 িয়ালা ালিং -- -- 6013 2 6011 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8229 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুরু স িা-  ৃি  ুিন আলী িািং-

  স লা কসলসজর  ূিম  া াড়

0.13 িয়ালা ালিং -- -- 6013 2 6011 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8230 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জাস দ ম াছন স িা-  ৃি আলী 

ম াছন িািং-  স লা কসলসজর 

 ূিম  া াড়

1.05 িয়ালা ালিং -- -- 6013 2 6011 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8231 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রসেদ আ  দ স িা-  ৃি ঠান্ডা 

স য়া িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

1.45 িয়ালা ালিং -- -- 6013 2 6011 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8232 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম  াি ম াসল্লক স িা-  ৃি 

মিািা ান  সল্লক িািং-  স লা 

কসলসজর  ূিম  া াড়

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 6013 2 6011 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8233 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী আকির স িা- ছিয়দ 

িািং-  স লা কসলসজর  ূিম 

 া াড়

1.70 িয়ালা ালিং -- -- 6013 2 6011 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8234 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুর ম া াম্মদ (কালু) স িা- 

 ৃি আিরফ স য়া িািং-  স লা 

কসলসজর  ূিম  া াড়

1.45 িয়ালা ালিং -- -- 6013 2 6011 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8235 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ জা াল স িা- রসেদ 

আ  দ িািং- োই ালিং

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8236 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং র জান আলী স িা- ছিয়দ 

আল  িািং- োই ালিং

0.15 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8237 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ইব্রা ী  স িা- মিলাল  াষ্টার 

িািং- োই ালিং

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8238 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী আ  দ  ৃি আিদুল িাসর 

িািং- োই ালিং

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8239 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ আল  গিং স িা-  ৃি 

ঠান্ডা স য়া িািং- োই ালিং

0.20 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8240 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং একরা  ম াল্লা স িা- ম াোঃ েসফ 

িািং- োই ালিং

2.00 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8241 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ রসেদ স িা-  ৃি নুরুল 

ইিলা  িািং- োই ালিং

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8242 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ জয়নাল স িা- জাফর 

আল  িািং- োই ালিং

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8243 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং সছসিক স িা-  ৃি  াজী কালু 

িািং- োই ালিং

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8244 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  াষ্টার ইিলা  স িা-  ৃি  াজী 

কালু িািং- োই ালিং

2.00 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8245 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ আ  দ স িা-  ৃি 

 াসিিুর র  ান িািং- োই ালিং

1.90 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8246 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুরুল কসির স িা-  ৃি আলী 

স য়া িািং- োই ালিং

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8247 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  াসফজ নুরুল আস ন স িা- 

 ৃি আলী স য়া িািং- োই ালিং

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8248 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুর র  ান গিং স িা-  ৃি 

িসদউল আল  িািং- োই ালিং

0.30 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8249 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ িু ন স িা-  ৃি  ীর 

আ  দ িািং- োই ালিং

1.70 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8250 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল কসর  স িা-  ৃি 

মগালা  িাসর িািং- োই ালিং

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8251 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িসের স িা-  ৃি মগালা  িাসর 

িািং- োই ালিং

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8252 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফজল কসর  স িা-  ৃি 

মগালা  িাসর িািং- োই ালিং

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8253 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ আ  দ স িা-  ৃি 

আিদুল নিী িািং- োই ালিং

2.10 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8254 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ কালু স িা-  ৃি আিদুল 

নিী িািং- োই ালিং

1.94 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8255 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জা াঙ্গীর আল  স িা- ি িু 

আল  িািং- োই ালিং

1.70 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8256 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ জসি  স িা- কসির 

আ  দ িািং- োই ালিং

1.65 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8257 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ মিলাল স িা- ছিয়দ 

আ  দ িািং- োই ালিং

1.35 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8258 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং এ . কা াল স িা-  ৃি  ীর 

আ  দ িািং- োই ালিং

0.10 িয়ালা ালিং -- -- 6037 2 6018 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8259 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ িািুল গিং স িা-  ৃি ি র 

আলী িািং- সঘলািলী

0.25 উয়ালা ালিং -- -- 7185 2 6845 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8260 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল কাসে  স িা-  ৃি 

ছছয়দ নুর িািং- সঘলািলী

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 7185 2 6845 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8261 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ছছয়দ গিং স িা-  ৃি 

ঠান্ডা স য়া িািং- সঘলািলী

0.20 উয়ালা ালিং -- -- 7185 2 6845 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8262 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ মিালিান স িা- আিদুি 

ছালা  িািং- সঘলািলী

0.15 উয়ালা ালিং -- -- 7185 2 6845 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8263 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কসির আ  দ স িা-  ৃি কালু 

িািং- সঘলািলী

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 7185 2 6845 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8264 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ো  জা ান স িা-  ৃি আ  দ 

কসির িািং- সঘলািলী

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 7185 2 6845 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8265 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  সর ল স িা-  ৃি যসিন্দ্র নাথ্ 

িািং- সঘলািলী

0.15 উয়ালা ালিং -- -- 7185 2 6845 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8266 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ কসর  স িা-  ৃি ম াোঃ 

আল  িািং- সঘলািলী

0.15 উয়ালা ালিং -- -- 7185 2 6845 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8267 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ রসফক স িা-  ৃি  ািু 

স য়া িািং- সঘলািলী

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 7185 2 6845 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8268 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আসনায়ার ম াসিন স িা- 

জাসকর ম াসিন িািং- 

সিকদারসিল

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন

8269 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছছয়দ আল  স িা-  ৃি জাফর 

আল  িািং- সিকদারসিল

1.50 উয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন

8270 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  ারুন স িা- জালাল আ  দ 

িািং- সিকদার সিল

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন

8271 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জাফর আল  স িা- আলী স য়া 

িািং- সিকদারসিল

1.70 উয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8272 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং খাসলদ ম াসিন স িা- আিদুর 

রসেদ িািং- সিকদারসিল

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন

8273 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আ  দ ম াসিন স িা- 

মগালজার স য়া িািং- সিকদারসিল

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন

8274 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ মিসল  স িা- নুরুল  ক 

িািং- োই ালিং

1.50 উয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন

8275 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ আসনায়ার স িা- ছছয়দ 

আকির িািং- োই ালিং

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন

8276 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল  াসল  স িা- ো  

জা ান স য়া িািং- সঘলািলী

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 7175 2 6829 2 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন

8277 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ  াসনফ স য়া স িা- আলী 

ম াসিন িািং-  ূিম সডগসলয়া

1.50 উয়ালা ালিং -- -- 5182 2 5182 2 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন

8278 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং এটিএ  আিদুর রসেদ স িা- 

ম াোঃ ম াসিন িািং-  ূিম সডগসলয়া

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 5182 2 5182 2 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন

8279 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী আকির স িা-  ৃি 

আেরাফ আলী িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8280 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আস না খািুন স্বা ী- আিদুল 

আসজজ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8281 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং খাসলদা মিগ  স্বা ী- ছিয়দ 

আল  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8282 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল জসলল স িা-  াজী 

আিদুল কসর  িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8283 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল  ান্নান স িা-  াজী 

আিদুল কসর  িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8284 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ইিলা  খসলফা স িা-  ৃি 

আেরাফ আলী িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

1.07 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8285 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়ি স য়া স িা-  ীর আ  দ 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.70 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8286 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আস র ম াছন স িা-  ৃি 

ইি াইল িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8287 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ নুর স িা-  ৃি ইি াইল 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8288 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কসির স িা- এখলাি িািং- 

উত্তর  ুকুসরয়া

1.50 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8289 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  ারুন স িা- ছিয়দ নুর িািং- 

উত্তর  ুকুসরয়া

1.05 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8290 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ আকির স িা- আিদুর 

রস   িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8291 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িা ািুসিন স িা- আিদুর রস   

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.30 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8292 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল  ক স িা- আিদুল 

কসর  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

2.08 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8293 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল কুিুি স িা- আিদুল 

কসর  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.20 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8294 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ নুর স িা-  ৃি  াজী 

ফজলুল কসর  িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.30 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8295 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  াসি  স িা-  ৃি জাসগর 

ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.25 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8296 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম ৌলভী  াসক  আলী স িা- 

 ৃি জাসগর ম াছন িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8297 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মচকর আলী স িা-  ৃি জাসগর 

ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.25 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8298 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রসেদ আ  দ স িা- মচকর 

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8299 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী আ  দ স িা- মচকর 

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.80 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8300 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল ম াছন স িা-  ৃি ফজল 

কসর  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.28 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8301 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িসদ আল  স িা-  ৃি েসফকুর 

র  ান িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2871 2 3532 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8302 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ  ারুন স িা- ম াোঃ আলী 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2878 2 3261 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8303 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ আলী স িা-  ৃি েসফকুর 

র  ান িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2878 2 3261 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8304 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী আ  দ স িা- ে র আলী 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2878 2 3261 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8305 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফসি আলী স িা-  ৃি  সিউর 

র  ান িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2878 2 3261 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8306 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ে র আলী স িা-  ৃি েসফকুর 

র  ান িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2878 2 3261 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8307 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ কা াল স িা- ে র আলী 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2878 2 3261 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8308 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মিলাল স িা- িসদউর র  ান 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2878 2 3261 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8309 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জালাল স িা-  ৃি িসদউর 

র  ান িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2878 2 3261 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8310 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  ীর আ  দ স িা-  ৃি 

আেরাফ আলী িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2878 2 3261 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8311 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আস র  া জা স িা-  ৃি 

মগালা  িাসর িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2878 2 3261 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8312 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী আকির স িা- আিদুর 

রস   িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.25 রাজা ালিং -- -- 2878 2 3261 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8313 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নাসছর উসিন স িা- আিদুর 

রস   িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2878 2 3261 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8314 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  ারুন স িা- আিদুল কসর  

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.30 রাজা ালিং -- -- 2878 2 3261 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8315 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুর রস   স িা-  ৃি আিুল 

ম াসিন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2878 2 3261 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8316 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদু িালা  স িা-  ৃি ফজল 

কসর  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2878 2 3261 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8317 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িুলিান আ  দ স িা-  ৃি 

ফজল কসর  িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.30 রাজা ালিং -- -- 2878 2 3261 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8318 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  া া ুদুল  ক স িা- আলী 

ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.50 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8319 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ো  জা ান স িা- আলী 

ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8320 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রুস্ত  আলী গিং স িা-  ৃি 

নসজর আ  দ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.50 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8321 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ আল  স িা-  ৃি 

আিদুল নিী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8322 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ো  জা ান স িা- 

আিদুল জব্বার িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8323 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ িািুল স িা- আিদুল 

জব্বার িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8324 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং সদলদার স য়া গিং স িা- ে র 

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.00 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8325 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ  াসিি স িা- রসেদ 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 3064 2 3280 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8326 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ নুর স িা- রসেদ আ  দ 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.00 রাজা ালিং -- -- 3064 2 3280 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8327 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আসনায়ার স িা-  ীর আ  দ 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.00 রাজা ালিং -- -- 3064 2 3280 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8328 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ আল  স িা-  ৃি স য়া 

ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.00 রাজা ালিং -- -- 3064 2 3280 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8329 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী আ  দ স িা- মচকর 

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.00 রাজা ালিং -- -- 3064 2 3280 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8330 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুর আল  স িা-  ৃি স য়া 

ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 3064 2 3280 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8331 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দুর র  ান স িা- নুর 

আল  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 3064 2 3280 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8332 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুৃুল আল  স িা- আলী 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 3064 2 3280 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8333 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ কাসে  গিং স িা-  ৃি 

ম াোঃ ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.50 রাজা ালিং -- -- 3064 2 3280 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8334 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আস র ম াছন  ািা- ছিয়দা 

খািুন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.70 রাজা ালিং -- -- 3064 2 3280 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8335 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল কাসি  স িা-  ৃি 

আেরাফ আলী িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.17 রাজা ালিং -- -- 3064 2 3280 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8336 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম লাল উসিন গিং স িা- আিুল 

কাসি  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.50 রাজা ালিং -- -- 3064 2 3280 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8337 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল কসর  গিং স িা-  ৃি 

নসজর আ  দ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 3242 2 3232 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8338 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং সিরাজুল  ক গিং স িা-  ৃি নুর 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.00 রাজা ালিং -- -- 3242 2 3232 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8339 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ম াজাস র স য়া গিং স িা- 

 ৃি ইি াইল িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 3242 2 3232 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8340 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল কাসদর গিং স িা- 

 ািান আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.50 রাজা ালিং -- -- 3242 2 3232 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8341 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ েসরফ গিং স িা- ম াোঃ 

ফসরদ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.00 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8342 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল জব্বার গিং স িা-  ৃি 

ম াোঃ িালা  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.85 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8343 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আরফা মিগ  স্বা ী- ইি াইল 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8344 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ নুর গিং স িা-  ৃি আিুল 

ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.30 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8345 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল িির স িা-  ৃি আস র 

েসরফ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8346 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল কাসি  স িা-  ৃি 

আস র েসরফ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8347 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল কসর  গিং স িা-  ৃি 

ইউিুফ আলী িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.30 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8348 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ ম াসিন স িা-  ৃি 

ইি াইল িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8349 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদু শুকু্কর স িা-  ৃি রসেদ 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8350 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুর রস   গিং স িা- ইছা 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8351 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ  াসনফ গিং স িা- জাসগর 

ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8352 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম স র আলী স িা-  ৃি 

 সিউর র  ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

1.00 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8353 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ ম াসিন গিং স িা- 

ম স র আলী িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.90 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8354 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল ম াসিন গিং স িা- 

ফসকর আ  দ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.85 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8355 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আসনায়ার ইিলা  স িা- 

মিানালী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.56 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8356 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াজা ারুল ইিলা  স িা- 

মিানালী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8357 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িি ান গসণ স িা-  কিুল 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8358 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল ম ািাসলি স িা-  ৃি 

মচকর আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8359 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নাসজর ম াছন স িা- ফসকর 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8360 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কসির আ  দ স িা-  ৃি ম াোঃ 

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8361 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ো  জা ান গিং স িা- কসির 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.80 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8362 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ইি াইল স িা-  ৃি আিু 

িক্কর িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8363 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আসজজুল  ক স িা- ইি াইল 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8364 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুরুল ইিলা  স িা-  ৃি নসজর 

ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8365 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ আক্তার স িা- নুরুল 

ইিলা  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8366 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফসরদুল আল  গিং স িা-  ৃি 

িদুরউল স য়া িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.80 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8367 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং সিরাজুল  ক স িা-  ৃি 

আিদুল িাসর িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.30 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8368 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম লাল উসিন স িা- সিরাজুল 

 ক িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.15 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8369 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং গুড়া স য়া স িা-  ৃি নাসজর 

ম াছাইন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.10 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8370 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িুলিান আ  দ স িা-  ৃি 

আসজজুর র  ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

2.00 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8371 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আ  দ গফুর গিং স িা-  ৃি 

আস র ম াছাইন িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2970 2 3295 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8372 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আস র  া জা গিং স িা- ম াোঃ 

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.25 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8373 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রসেদ আ  দ গিং স িা- রুস্ত  

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8374 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াসিন আলী গিং স িা-  ৃি 

জাফর আল  িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8375 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  ারুন স িা- ম াোঃ আলী িািং- 

উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8376 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ো শুল আল  স িা-  ৃি স য়া 

ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8377 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িাসল আ  দ স িা- ো শুল 

আল  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.10 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8378 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ম াছন স িা- িসের 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.20 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8379 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মিানালী স সি স িা-  ৃি আলী 

 দন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8380 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং দুলাল স িা-  ৃি ফজল কসর  

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

2.00 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8381 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আফছার িিদাগর স িা-  ৃি 

কাসদর ম াছন িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8382 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিু িাস র স িা-  ৃি িসদউর 

র  ান িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.25 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8383 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুর আল  স িা-  ৃি আিদুল 

ি ি িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8384 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  নিাজ স য়া গিং স িা-  ৃি 

আিদুর রসেদ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.50 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8385 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল কাসি  স িা- ম াকিুল 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8386 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জসকর আল  স িা-  ৃি 

আিদুর রসেদ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.45 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8387 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িাইফুল ইিলা  স িা- জাফর 

আল  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8388 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুরুল ইিলা  স িা- জাফর 

আল  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.50 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8389 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ আল  স িা- নুর 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8390 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কাসদর ম াসিন গিং স িা- 

আ  দ কসির িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8391 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ িািুল স িা- আিদুর রসেদ 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8392 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী আকির স িা- ছিয়দ 

আল  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.25 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8393 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ আল  স িা-  ৃি 

আিদুর রসেদ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8394 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ো  জা ান গিং স িা- ি িু 

আল  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.25 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8395 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ড্রাইভার ছি ুসিন স িা- 

মিা ান (মছসল) িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

1.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8396 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আব্বাি উসিন স িা-  ািান 

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8397 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল কাসি  স িা-  ৃি 

নসজর আ  দ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8398 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  াজী আেরাফ আলী িী- 

রুসজনা িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8399 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ো ািুসিন আলী স িা-  ািান 

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8400 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলিাি ম াছন স িা-  ৃি 

আিুল িের িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8401 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াসিন আলী স িা-  ৃি নসজর 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.25 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8402 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ আল  গিং স িা- 

ম াসিন আলী িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.25 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8403 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফসরদুল আল  স িা-  ৃি 

ইউিুফ আলী িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8404 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মিলাল স িা- সিরাজ স য়া িািং-

 উত্তর  ুকুসরয়া

0.30 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8405 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রসফক গিং স িা-  ৃি  াজী 

ইউিুফ আলী িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8406 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কা াল স িা- আসজজুর র  ান 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.50 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8407 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নাসছর উসিন স িা-  ৃি 

 সিউর র  ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

2.00 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8408 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ইছ াক আ  দ গিং স িা- 

 নিাজ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8409 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম ািারক স িা- জসলল আ  দ 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.85 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8410 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ নুর স িা- জাফর িািং- 

উত্তর  ুকুসরয়া

1.35 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8411 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জাফর আল  স িা-  ৃি 

িুলিান আ  দ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8412 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম লাল উসিন স িা- ম াোঃ 

িািুল িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.25 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8413 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম ািাসলি স িা-  ৃি মচকর 

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8414 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফসরদ আল  স িা- িা িুল 

আল  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8415 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল আল  স িা- িা িুল 

আল  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8416 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ো  আল  স িা-  ৃি আিুল 

িের িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8417 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জাফর আল  স িা-  ৃি িসদ 

আল  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8418 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াকিুল স িা-  ৃি েসফকুর 

র  ান িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.60 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8419 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং সিরাজ স য়া গিং স িা-  ৃি 

খসললুর র  ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8420 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মফরুজ স িা-  ৃি আস র 

ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8421 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী আকির স িা-  ৃি  াজী 

আস র আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8422 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নাসজর ম াছন স িা-  ৃি 

এজা ার ম াছন িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8423 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মিানালী গিং স িা- ইউিুফ 

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.30 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8424 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  াসফজ আ  দ ম াছন স িা- 

কাসি  আলী িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8425 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ আল  স িা-  ৃি 

িুলিান স সি িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8426 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নয়ন স িা- আিদুর র  ান িািং-

 উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8427 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ নুর স িা-  ৃি ঠান্ডা 

স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8428 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নাসজর ম াছন স িা-  ৃি কালু 

স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.30 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8429 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী আ  দ স িা-  ৃি নজু 

স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.30 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8430 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল আল  স িা- আলী 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.50 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8431 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নাসজর ম াছন গিং স িা- ফসকর 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.70 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8432 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রসফক উসিন স িা-  ৃি িাচা 

স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8433 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জালাল স িা-  ৃি িাচা স য়া 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8434 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  া া ুদ আলী গিং স িা-  ৃি 

 াজী এজা ার স য়া িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

2.00 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8435 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রসেদ আ  দ স িা-  ৃি 

 াসক  আলী িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8436 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল আলী  স িা-  ৃি 

ইছ াক আ  দ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8437 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  ািলানা জা াঙ্গীর স িা- ম াোঃ 

ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.25 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8438 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জয়নাল আিসদন স িা-  ৃি 

 ুকিুল আ  দ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

1.30 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8439 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াজাসম্মল স িা- জয়নাল 

আিসদন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8440 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আসজজুর র  ান স িা-  ৃি নুর 

ম া াম্মদ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8441 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ইি াইল স িা-  ৃি রস   

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8442 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল কালা  গিং স িা- 

ইি াইল িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.25 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8443 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কাসি  স িা-  ৃি কসির 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8444 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াসিন আলী স িা- আলী 

আকির িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.05 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8445 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কসল ুল্লা স িা- িাগর আলী 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.50 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8446 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল  স ন স িা-  ৃি 

ইউিুফ আলী িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

1.70 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8447 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ইউনুছ স িা-  ৃি 

ইউিুফ আলী িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

1.70 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8448 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল  াসি  স িা-  ৃি কালা 

স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.80 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8449 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদু ছালা  স িা-  ৃি 

আসজজুর র  ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

1.05 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8450 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুর কসির স িা- জাফর আল  

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.70 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8451 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কাসদর ম াছন স িা-  ৃি 

িুসল ান িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8452 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফর াদ স িা- কাসদর ম াছন 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.07 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8453 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  ারুন স িা-  ৃি জা াল িািং- 

উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8454 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  াসিিুল্লা স িা-  ৃি জা াল িািং-

 উত্তর  ুকুসরয়া

1.05 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8455 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জালাল স িা-  ৃি ম াসিন 

স সি িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8456 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জয়নাল স িা- ছিয়দ িািং- 

উত্তর  ুকুসরয়া

1.50 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8457 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রাসিয়া স্বা ী- এ ািান িািং- 

উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8458 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আস র ম াসিন স িা- ইসিি 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 3258 2 2656 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8459 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কাসদর ম াছন স িা-  ৃি 

এজা ার স য়া িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 3258 2 2656 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8460 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িাস   স িা- সজয়ািুল  ক িািং-

 উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 3258 2 2656 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8461 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আল  স িা- রিেন আলী িািং-

 উত্তর  ুকুসরয়া

1.07 রাজা ালিং -- -- 3258 2 2656 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8462 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আল ফারুক গিং স িা-  ৃি নুর 

িের িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 3258 2 2656 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8463 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ  াসি  স িা- লাল 

ম া াম্মদ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.05 রাজা ালিং -- -- 3258 2 2656 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8464 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং লাসভল স িা- সগয়াি উসিন 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.50 রাজা ালিং -- -- 3258 2 2656 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8465 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং সছসিক আ  দ গিং স িা-  ৃি 

রসেদ আ  দ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.30 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8466 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জসি  উসিন স িা- কসির 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.25 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8467 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিু ছিয়দ গিং স িা- ম াোঃ 

ইি াইল িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8468 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মগাল মচকর স্বা ী- ইউিুফ 

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8469 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফাসি া মিগ  স্বা ী- ইউিুফ 

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8470 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল কাসি  স িা-  ৃি কসির 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8471 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  সনায়ারা মিগ  স্বা ী- িাগর 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8472 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জয়নািারা স্বা ী- ম াসিন 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.08 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8473 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ  ািান স িা- আলী 

আকির িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8474 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম লাল উসিন গিং স িা- ম াোঃ 

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8475 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ আলী স িা-  ৃি কালা 

স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.25 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8476 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আয়িা মিগ  স্বা ী- ম লাল 

উসিন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.07 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8477 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং স জানুর র  ান স িা-  ৃি 

আস র  া জা িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8478 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ কাসে  স িা-  ৃি 

আস র  া জা িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8479 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং স জানুর র  ান গিং স িা-  ৃি 

জসি  উসিন িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8480 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ আরফাি স িা- ম াোঃ 

ইিলা  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.08 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8481 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদু ছালা  স িা-  ৃি 

ম াসিন আলী িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.25 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8482 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ইব্রা ী  গিং স িা-  ৃি 

ম ৌলভী রসেদ আ  দ িািং- 

উত্তর  ুকুসরয়া

0.70 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8483 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ম াছা স িা-  ৃি কসির 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8484 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং সফরুজ আ  দ স িা-  ৃি 

কসির আ  দ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8485 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ কসর  গিং স িা-  ৃি 

কসির আ  দ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8486 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিু িাস র গিং স িা-  ৃি  ীর 

কাসি  ড্রাইভার িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

1.00 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8487 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িসব্বর আ  দ স িা-  ৃি 

আিুল িের িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8488 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জসকর আ  দ স িা-  ৃি 

আিুল িের িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8489 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুরুল ইিলা  স িা-  ৃি কালা 

স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8490 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুর ম াসিন স িা-  ৃি কালা 

স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8491 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আস র  া জা স িা-  ৃি কালা 

স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.05 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8492 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রসফক উসিন গিং স িা- নুর 

ম াসিন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8493 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জা াঙ্গীর আল  স িা- কালু 

ছিদয িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8494 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রস  া খািুন স্বা ী-  াসিিুর 

র  ান িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8495 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ কাসি  স িা-  ৃি  ুনিুর 

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8496 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফজল কসর  স িা-  ৃি 

আিদুল জাসন িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8497 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আল গীর স িা-  ৃি আিুল 

ফজল  াষ্টার িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8498 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আর ান স িা-  ৃি আিুল 

ফজল  াষ্টার িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8499 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল কাসি  গিং স িা-  ৃি 

আিুল ম াছন িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8500 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং েসফউল আল  স িা-  ৃি 

 াজী ম াকিুল আলী িািং- 

উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8501 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং সিরাজুল ইিলা  স িা-  ৃি 

আলী ম াসিন িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8502 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ আ  দ স িা-  ৃি আলী 

ম াসিিন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.25 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8503 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল আল  স িা-  ৃি জাফর 

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.25 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8504 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদু ছালা  স িা-  ৃি 

 সিউর র  ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8505 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আস র আলী স িা-  ৃি িসদউর 

র  ান িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.07 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8506 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কা াল উসিন স িা-  ৃি 

কাসদর ম াছন িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8507 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুর র  ান স িা-  ৃি 

আিরাফ আলী িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

1.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8508 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িফর উসিন স িা-  ৃি জাফর 

আল  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8509 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল  নজুর স িা-  ৃি 

জাফর আল  িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8510 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুর না ার স্বা ী-  ৃি জাফর 

আল  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.50 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8511 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফসরদ আল  স িা- িা িুল 

আল  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.05 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8512 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িসব্বর আ  দ গিং স িা-  ৃি 

আিুল ম াছন িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8513 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ভুলু স িা- িসফউর র  ান িািং-

 উত্তর  ুকুসরয়া

1.07 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8514 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কা াল স িা-  ৃি ফজল কসর  

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8515 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল আসজজ স িা-  ৃি 

ছিয়দুর র  ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

1.30 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8516 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল কালা  স িা-  ৃি 

 সনরুজ্জা ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8517 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কসির আ  দ স িা-  ৃি 

 সনরুজ্জা ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8518 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িসদ আল  স িা-  ৃি নসজর 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8519 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফসরদ স িা-  ৃি জস র িািং- 

উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

Page 760



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8520 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আেরাফ আলী স িা-  ৃি 

িা িুর আল  িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8521 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুর র  ান গিং স িা- আলী 

আকির িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8522 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  াসফজ আলী ম াছন স িা- 

 ৃি আসজজুর র  ান িািং- 

উত্তর  ুকুসরয়া

1.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8523 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আনজু স য়া স িা-  ৃি 

আেরফজা ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8524 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িা িুৃুল আল  স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8525 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িাস দ আল  স িা-  ৃি আিদু 

শুকু্কর িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8526 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল্লা  গিং স িা-  ৃি 

কাসদর ম াছন িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8527 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নাসজর ম াছন স িা-  ৃি 

কেুজা স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8528 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুর র  ান স িা-  ৃি 

আেরাফ জা ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8529 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িসের আ  দ স িা-  ৃি 

ম াসিন জা ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8530 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িুরি আল  গিং স িা-  ৃি 

আস রুজা ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8531 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রসেদ স িা-  ৃি ম াসিনুজা ান 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8532 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলা উসিন স িা-  ৃি আিু 

ছিয়দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8533 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল জব্বার গিং স িা-  ৃি 

কালা স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8534 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং স জানুর র  ান স িা- আলী 

আকির িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.70 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8535 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মখারসেদা মিগ  স্বা ী- ছিয়দ 

আল  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.65 রাজা ালিং -- -- 2530 2 2657 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8536 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নাসছর স িা- ইসিি িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8537 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং স র আ  দ গিং স িা-  ৃি 

আিদুল খাসলক িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.80 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8538 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কা াল স িা- িফর আলী িািং- 

উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন

8539 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রুসিল স িা- ম ৌোঃ অসছউর 

র  ান িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8540 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল গফুর স িা-  ৃি 

আস র ম াছন িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8541 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম ািাসলি স িা-  ৃি আস র 

ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8542 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল কালা  গিং স িা-  ৃি 

ম াোঃ ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.30 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8543 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াস্তাক আ  দ স িা-  ৃি 

ঠান্ডা স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8544 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিু িাস র স িা- ম াস্তাক 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.70 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8545 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জা াঙ্গীর আল  স িা- ম াস্তাক 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.60 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8546 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িািুল স িা-  ৃি ঠান্ডা স য়া 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.10 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8547 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জস র উসিন গিং স িা-  ৃি 

িুলিান আ  দ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.30 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8548 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  াসফজ ি র ফারুক স িা- 

 ৃি িা িুল আল  িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8549 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ম াছন স িা-  ৃি 

এজা ার স য়া িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8550 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রসফক উসিন স িা-  ৃি 

িুলিান আ  দ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

1.80 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8551 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফারুক আ  দ স িা-  ৃি 

িসদউজ্জা ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8552 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ আল  স িা-  ৃি ঠান্ডা 

স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8553 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রসফক উসিন স িা-  ৃি 

মলাক ান  াসক  িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8554 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জাসগর ম াছন স িা-  ৃি 

 সিউর র  ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2981 2 3393 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8555 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী ম াছন স িা-  ৃি 

এজা ার স য়া িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.30 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8556 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ কাসদর ম াছন স িা-  ৃি 

এজা ার স য়া িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8557 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াজাফফর আ  দ স িা-  ৃি 

ঠান্ডা স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8558 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আল গীর স িা- কসির আ  দ 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.25 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8559 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ আল  স িা- কসির 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8560 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  নজুর আল  স িা- ম াজা ার 

স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8561 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নাজু স িা-  ৃি মচকর আলী 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.25 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8562 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আস র ম াছন স িা-  ৃি ঠান্ডা 

স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8563 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ আল  স িা- আস র 

ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8564 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কায়িার স িা-  া ািুল আল  

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8565 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং েসফ উল্লা  স িা- নুর আ  দ 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8566 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ আইয়ূি স িা-  ীর 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8567 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িকু গিং স িা-  ৃি আলী 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.40 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8568 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল কাসি  স িা-  ৃি আলী 

আকির িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8569 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মগাড়া স য়া স িা-  ৃি আলী 

আকির িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.07 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8570 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মিনয়ারা স্বা ী- রসফক উসিন 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.70 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8571 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুর র  ান স িা- রসফক 

উসিন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.50 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8572 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ আসরফ স িা-  ৃি 

িা িুল আল  িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 3261 2 2624 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8573 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল কালা  গিং স িা-  ৃি 

কসির আ  দ িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2563 2 2715 386 রসিি ঘর/িিি সভো

8574 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফসকর গিং স িা-  ৃি জাফর 

আল  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.45 রাজা ালিং -- -- 2563 2 2721 1054 রসিি ঘর/িিি সভো

8575 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ো  আল  স িা-  ৃি 

আলী ুসিন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 3260 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8576 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মিসল ুসিন স িা- ম াস্তফা 

কা াল িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.70 রাজা ালিং -- -- 3260 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8577 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আনজুয়ারা স িা-  ৃি নাসজ ুল 

 ক িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.80 রাজা ালিং -- -- 3260 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8578 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জাসগর ম াসিন িী- মিলুয়া 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.47 রাজা ালিং -- -- 2545 2 2669 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8579 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জা াল উসিন স িা- জাসগর 

ম াসিন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.10 রাজা ালিং -- -- 2545 2 2669 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8580 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং জা ানারা মিগ  স্বা ী-  াসফজ 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.54 রাজা ালিং -- -- 2545 2 2669 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8581 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ো  জা ান স িা-  ৃি িরকি 

আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.34 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8582 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল কালা  গিং স িা- নসজর 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.20 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8583 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  সরয়  খািুন স্বা ী- নসজর 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.60 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8584 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িাসকর আল  স িা- ফসরদ 

আল  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.10 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8585 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ইসলয়াি স িা-  ৃি নসজর 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8586 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল কাসদর স িা-  ীর 

জাফর িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8587 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল আল  স িা- ছিয়দুর 

র  ান িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8588 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ আিু িক্কর স িা- ম াোঃ 

ম াছন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8589 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং েসফকুর র  ান স িা-  ৃি 

ম াোঃ কালু িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8590 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছিয়দ আল  স িা-  ৃি রসেদ 

স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8591 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রসেদ আ  দ স িা-  ৃি 

আসজজুর র  ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8592 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফসরদ আল  স িা-  ৃি 

ছিয়দুর র  ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8593 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ো  আল  স িা-  ৃি ছিয়দুর 

র  ান িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8594 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াক্তার আ  দ স িা-  ৃি 

ছিয়দুর র  ান িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8595 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কা াল উসিন স িা-  ৃি দানু 

স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8596 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ফসরদুল আল  স িা-  ৃি 

দানু স য়া িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.20 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8597 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িস দুল  ক স িা-  ৃি  ীর 

আ  দ িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.15 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8598 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িালা উসিন স িা-  সজিুল  ক 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.05 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8599 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুর ম া াম্মদ স িা- ম াোঃ 

 াসি  িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8600 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী ম াছন স িা-  ৃি 

আিদুল জব্বার িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

1.50 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8601 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আল াছ খািুন স্বা ী- কা াল 

উসিন িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

1.05 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8602 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ইব্রা ী  আলী স িা- 

ইিলা  স য়া িািং- উত্তর 

 ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন

8603 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ জয়নাল আসিদীন স িা- 

ম াোঃ আলী িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন

8604 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদু শুকু্কর স িা- আলী স য়া 

িািং- উত্তর  ুকুসরয়া

0.10 রাজা ালিং -- -- 2787 2 3188 1 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন

8605 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী আকির স িা- ফারুক 

আ  দ িািং-  োঃ সিকদারসিল 

(জা িলী)

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 525 2 454 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8606 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুর ম া াম্মদ স িা- িসদউর 

র  ান িািং-  োঃ সিকদারসিল 

(জা িলী)

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 525 2 454 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8607 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল  সজদ স িা-  ৃি 

জালাল আ  দ িািং-  োঃ 

সিকদারসিল (জা িলী)

1.80 উয়ালা ালিং -- -- 525 2 454 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8608 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুর রসেদ স িা-  ৃি 

জালাল আ  দ িািং-  োঃ 

সিকদারসিল (জা িলী)

1.07 উয়ালা ালিং -- -- 525 2 454 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8609 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িাইফ উসিন স িা-  ৃি খুইলযা 

স য়া িািং-  োঃ সিকদারসিল 

(জা িলী)

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 525 2 454 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8610 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল খাসয়র স িা-  ৃি 

খুইলযা স য়া িািং-  োঃ 

সিকদারসিল (জা িলী)

1.07 উয়ালা ালিং -- -- 525 2 454 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8611 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং োস ন আল  স িা- মগালা  

 ািলা িািং-  োঃ সিকদারসিল 

(জা িলী)

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 525 2 454 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8612 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ িাইফুল স িা- মগালা  

 ািলা িািং-  োঃ সিকদারসিল 

(জা িলী)

2.00 উয়ালা ালিং -- -- 525 2 454 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8613 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল কাসদর স িা-  ৃি 

নুরুল ইিলা  িািং-  োঃ 

সিকদারসিল (জা িলী)

1.85 উয়ালা ালিং -- -- 525 2 454 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8614 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম া া ুদুল  ক স িা- কসির 

আ  দ িািং-  োঃ সিকদারসিল 

(জা িলী)

2.00 উয়ালা ালিং -- -- 525 2 454 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8615 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং এনা ুল  ক স িা- নুরুল 

ইিলা  িািং-  োঃ সিকদারসিল 

(জা িলী)

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 525 2 454 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8616 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রসফকুল ইিলা  স িা- আিু 

িাসলি স সি িািং-  োঃ 

সিকদারসিল (জা িলী)

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 525 2 454 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8617 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম ৌলভী েসফ আল  স িা-  ৃি 

ম াোঃ ম াসিন িািং-  োঃ 

সিকদারসিল (জা িলী)

1.55 উয়ালা ালিং -- -- 525 2 454 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8618 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কাসে  গিং স িা-  ৃি েসফকুর 

র  ান িািং-  োঃ সিকদারসিল 

(জা িলী)

0.10 উয়ালা ালিং -- -- 525 2 454 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8619 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কা াল উসিন স িা- ফসকর 

আ  দ স সি িািং-  োঃ 

সিকদারসিল (জা িলী)

1.33 উয়ালা ালিং -- -- 525 2 454 2 রসিি ঘর/িিি সভো

Page 769



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8620 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মিাসল ান গিং স িা-  ৃি ম াোঃ 

আলী িািং- গয়াল ারা

0.15 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8621 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ইিলা  স িা- ছছয়দ আ  দ 

িািং- গয়াল ারা

1.45 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8622 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম ঠান আলী স িা-  ৃি আস র 

আলী িািং- গয়াল ারা

0.10 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8623 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুর রস   গিং স িা-  ৃি 

ম স র আলী িািং- গয়াল ারা

0.25 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8624 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল জব্বার গিং স িা-  ৃি 

ফজর র  ান িািং- গয়াল ারা

0.10 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8625 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আসজজুর র  ান স িা- ম াোঃ 

 ারুন িািং- গয়াল ারা

1.09 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8626 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিুল ম াসিন গিং স িা-  ৃি 

ইউিুফ আলী িািং- গয়াল ারা

0.25 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8627 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং সগয়াি উসিন স িা- আিুল 

ম াসিন িািং- গয়াল ারা

1.90 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8628 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছছয়দ আল  গিং স িা-  ৃি 

খুইলযা স য়া িািং- গয়াল ারা

0.20 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8629 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী আ  দ গিং স িা-  ৃি 

মিানা আলী িািং- গয়াল ারা

0.10 রাজা ালিং -- -- 3023 2 3505 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8630 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ছছয়দ গিং স িা- িসের 

আ  দ িািং- গয়াল ারা

0.10 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8631 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ আলী স িা-  ৃি জাসকর 

ম াসিন িািং- গয়াল ারা

0.10 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8632 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  াছন আলী স িা- জাফর 

আল  িািং- গয়াল ারা

2.00 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8633 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ো শুল আল  স িা- স য়া 

ম াছন িািং- গয়াল ারা

1.40 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8634 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী চাাঁ ন্দ স িা- আিদুর 

র  ান িািং- গয়াল ারা

1.10 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8635 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছছয়দ  া জা স িা- ম াোঃ আলী 

িািং- গয়াল ারা

1.10 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8636 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ ইিলা  স িা- সিরাজুল 

 ক িািং- গয়াল ারা

1.10 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8637 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুর রসেদ স িা-  ৃি ম াোঃ 

েসফক িািং- গয়াল ারা

1.15 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8638 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুর র  ান স িা- মিায়া 

স য়া িািং- গয়াল ারা

1.88 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8639 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুরুল আস ন গিং স িা- আিদুর 

র  ান িািং- গয়াল ারা

1.60 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8640 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িফর আলী গিং স িা-  ৃি 

জাসকর ম াসিন িািং- গয়াল ারা

0.10 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8641 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুর রস   স িা- ম াজাস র 

স য়া িািং- গয়াল ারা

1.78 রাজা ালিং -- -- 3061 2 3688 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8642 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফারুক আ  দ গিং স িা- 

ফজর র  ান িািং- গয়াল ারা

0.10 রাজা ালিং -- -- 3056 2 3457 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8643 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আলী আ  দ স িা-  ৃি 

এজা ার স য়া িািং- গয়াল ারা

2.00 রাজা ালিং -- -- 3056 2 3457 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8644 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং সফসরাজ আ  দ স িা- িাদো 

স য়া িািং- গয়াল ারা

1.10 রাজা ালিং -- -- 3056 2 3457 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8645 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মিালিান আ  দ গিং স িা- 

আিদু জাস র িািং- গয়াল ারা

1.15 রাজা ালিং -- -- 3056 2 3457 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8646 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াজাস র স য়া গিং স িা-  ৃি 

এজা ার স য়া িািং- গয়াল ারা

1.10 রাজা ালিং -- -- 3056 2 3457 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8647 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং রাসেদা মিগ  স্বা ী- ফসরদ 

আল  িািং- গয়াল ারা

2.00 রাজা ালিং -- -- 3056 2 3457 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8648 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কা াল উসিন স িা- ম াজাস র 

স য়া িািং- গয়াল ারা

1.72 রাজা ালিং -- -- 3056 2 3457 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8649 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ কাসে  স িা- িসদউর 

র  ান িািং- গয়াল ারা

1.60 রাজা ালিং -- -- 3056 2 3457 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8650 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ো  জালাল গিং স িা-  ৃি 

ম াোঃ আলী িািং- গয়াল ারা

0.10 রাজা ালিং -- -- 3056 2 3457 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8651 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ছছয়দ আ  দ গিং স িা-  ৃি 

আনর আলী িািং- গয়াল ারা

0.30 রাজা ালিং -- -- 3056 2 3457 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8652 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং মচস র আলী গিং স িা-  ৃি 

স য়া ম াসিন িািং- গয়াল ারা

0.15 রাজা ালিং -- -- 3056 2 3457 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8653 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুল জসলল স িা-  ৃি 

কালা স য়া িািং- গয়াল ারা

1.70 রাজা ালিং -- -- 3056 2 3457 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8654 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং  াছন আলী স িা-  ৃি 

িসলউজ্জা ান িািং- গয়াল ারা

1.50 রাজা ালিং -- -- 2585 2 3400 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8655 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ো  আল  গিং স িা-  ৃি 

আলী আকির িািং- গয়াল ারা

0.10 রাজা ালিং -- -- 2585 2 3400 1 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8656 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ম াোঃ আলী স িা-  ৃি 

মিালিান িািং- গয়াল ারা

1.35 রাজা ালিং -- -- 2585 2 3400 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8657 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং নুরুল আল  স িা-  ৃি আিদু 

মছািা ান িািং- গয়াল ারা

0.10 রাজা ালিং -- -- 2992 2 3357 1364 রসিি ঘর/িিি সভো

8658 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং আিদুি ছালা  স িা-   ৃি 

আিুল খাসয়র িািং- গয়াল ারা

1.80 রাজা ালিং -- -- 2992 2 3357 1364 রসিি ঘর/িিি সভো

8659 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং ফজল আ  দ স ি-  াছান 

আলী িািং- গয়াল ারা

1.70 রাজা ালিং -- -- 2992 2 3435 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8660 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িাদো স য়া স িা- আ জু স য়া 

িািং- গয়াল ারা

0.10 রাজা ালিং -- -- 2992 2 3435 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8661 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং িফর  ুলু্লক স িা- নুর আ  দ 

িািং- গয়াল ারা

2.00 রাজা ালিং -- -- 2992 2 3435 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8662 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং কসির আ  দ স িা-  ৃি 

অসছউর র  ান িািং- গয়াল ারা

1.80 রাজা ালিং -- -- 2992 2 3435 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8663 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া িয়ালা ালিং সিরাজ স িা- আলী স য়া িািং- 

গয়াল ারা

0.10 রাজা ালিং -- -- 2992 2 3435 1 রসিি ঘর/িিি সভো

8664 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় জসি  উসিন স িা-  া ফুজুর 

র  ান িািং- খয়রাসি াড়া

1.20 রাজা ালিং -- -- 11057 2 11055 2 রসিি টিসনর ঘর ১টি

8665 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় রসফক উসিন স িা-  া ফুজুর 

র  ান িািং- খয়রাসি াড়া

2.00 রাজা ালিং -- -- 11057 2 11055 2 রসিি সে সলর ঘর ১টি

8666 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড়  াসজরা খািুন স্বা ী-  া ফুজুর 

র  ান িািং- খয়রাসি াড়া

1.30 রাজা ালিং -- -- 11057 2 11055 2 রসিি টিসনর ঘর ১টি

8667 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আস র আলী স িা-  ৃি  কিুল 

আ  দ িািং- খয়রাসি াড়া

1.55 রাজা ালিং -- -- 11057 2 11055 2 রসিি টিসনর ঘর ১টি  া লা আদালসি সিচারাধীন
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কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8668 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় িা াি উসিন স িা- আস র 

আলী িািং- খয়রাসি াড়া

1.40 রাজা ালিং -- -- 11057 2 11055 2 রসিি  াকা ঘর ১টি

8669 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নাসছর উসিন স িা- আস র 

আলী িািং- খয়রাসি াড়া

1.50 রাজা ালিং -- -- 11057 2 11055 2 রসিি টিসনর ঘর ১টি  া লা আদালসি সিচারাধীন

8670 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম স র আলী স িা-  ৃি 

 কিুল আ  দ িািং- 

খয়রাসি াড়া

1.50 রাজা ালিং -- -- 11057 2 11055 2 রসিি টিসনর ঘর ১টি

8671 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় কা াল উসিন স িা- ম স র 

আলী িািং- খয়রাসি াড়া

1.04 রাজা ালিং -- -- 11057 2 11055 2 রসিি টিসনর ঘর ১টি

8672 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ে র আলী স িা-  ৃি  কিুল 

আ  দ িািং- খয়রাসি াড়া

1.05 রাজা ালিং -- -- 11057 2 11055 2 রসিি টিসনর ঘর ১টি

8673 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নাসজ  উসিন স িা- ে র 

আলী িািং- খয়রাসি াড়া

1.20 রাজা ালিং -- -- 11057 2 11055 2 রসিি টিসনর ঘর ১টি

8674 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় সিরাজ উসিন স িা- ে র আলী 

িািং- খয়রাসি াড়া

1.40 রাজা ালিং -- -- 11057 2 11055 2 রসিি  াকা ঘর ১টি

8675 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় জয়নাল উসিন স িা- ে র 

আলী িািং- খয়রাসি াড়া

1.60 রাজা ালিং -- -- 11057 2 11055 2 রসিি টিসনর ঘর ১টি

8676 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মিাস ল আয়াজ স িা- আিুল 

কাসে  িািং- সথ্ ছসড়  ূিমকুল

0.50 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8677 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিুল ম াছন স িা-  ৃি 

মগালা  িারী িািং- সথ্ ছসড় 

 ূিমকুল

2.30 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8678 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ আল  স িা-  ৃি 

আিদুল  সজদ িািং- সথ্ ছসড় 

 ূিমকুল

1.30 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8679 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রুস্ত  আলী স িা-  ৃি িুলিান 

আ  দ িািং- সথ্ ছসড়  ূিমকুল

1.35 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8680 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জাসগর ম াসিন স িা-  ৃি 

গুড়া স য়া িািং- সথ্ ছসড়  ূিমকুল

1.30 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8681 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জা াল স িা-  ৃি আিদুল 

 াসক  িািং- সথ্ ছসড়  ূিমকুল

1.20 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8682 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিুল ম াছন স িা- রসেদ 

আ  দ িািং- সথ্ ছসড়  ূিমকুল

0.74 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8683 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল্লা  স িা-  ৃি নুর 

আ  দ িািং- সথ্ ছসড়  ূিমকুল

0.74 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8684 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  াসিিুর র  ান স িা-  ৃি 

কসির আ  দ িািং- সথ্ ছসড় 

 ূিমকুল

0.40 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8685 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সদলু স্বা ী- আিু সছসিক িািং- 

সথ্ ছসড়  ূিমকুল

0.40 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8686 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জাফর আল  স িা-  ৃি কসর  

উসিন িািং- সথ্ ছসড়  ূিমকুল

0.40 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8687 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আনু স য়া স িা-  ৃি আস র 

 া জা িািং- সথ্ ছসড়  ূিমকুল

0.40 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8688 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িসদ আল  স িা-  ৃি আলী 

ম াছন িািং- সথ্ ছসড়  ূিমকুল

0.60 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8689 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জাসগর ম াছন স িা-  ৃি ঠান্ডা 

স য়া িািং- সথ্ ছসড়  ূিমকুল

0.60 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8690 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলী ম াছন স িা-  ৃি ঠান্ডা 

স য়া িািং- সথ্ ছসড়  ূিমকুল

1.50 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8691 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছা ারা খািুন স্বা ী- মিাস ল 

িািং- সথ্ ছসড়  ূিমকুল

0.30 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8692 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল  াস দ স িা-  ৃি অসল 

আ  দ িািং- সথ্ ছসড়  ূিমকুল

1.00 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8693 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল  ক স িা-  ৃি আিদুর 

রসেদ িািং- সথ্ ছসড়  ূিমকুল

0.30 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8694 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আস না খািুন স্বা ী- আিদুর 

রস   িািং- ভালুসকয়া  ূিমকুল

1.00 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8695 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মের ম া াম্মদ স িা-  ৃি 

 কিুল আ  দ িািং- ভালুসকয়া 

 ূিমকুল

1.00 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8696 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কা াল স িা- আিদুল্লা  িািং- 

ভালুসকয়া  ূিমকুল

1.50 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8697 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জা াল স িা- আিদুল্লা  িািং- 

ভালুসকয়া  ূিমকুল

0.40 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8698 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আনুয়ারা মিগ  স্বা ী- জাফর 

আল  িািং- ভালুসকয়া  ূিমকুল

0.50 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8699 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া লায়লা স্বা ী- আলী আ  দ িািং-

 ভালুসকয়া  ূিমকুল

0.40 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8700 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল িারী স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ িািং- ভালুসকয়া  ূিমকুল

0.30 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8701 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া গুড়া স য়া স িা- আস র  া জা 

িািং- ভালুসকয়া  ূিমকুল

0.30 রত্মা ালিং -- -- 9393 2 14452 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8702 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুর রস   স িা-  ৃি আস র 

ম াছন িািং- ভালুসকয়া  ূিমকুল

0.25 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8703 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জাফর আল  স িা-  ৃি 

আস র ম াছন িািং- ভালুসকয়া 

 ূিমকুল

0.40 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8704 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিু স িা-  ৃি আস র ম াছন 

িািং- ভালুসকয়া  ূিমকুল

0.50 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8705 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জসি  স িা- মিানালী িািং- 

ভালুসকয়া  ূিমকুল

0.40 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8706 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  ঞু্জর আল  স িা- মিানালী 

িািং- ভালুসকয়া  ূিমকুল

0.50 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8707 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জসি  স িা-  ৃি ি র আলী 

িািং- ভালুসকয়া  ূিমকুল

0.35 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8708 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া াৃঁ জাস দ উসিন স িা-  ৃি ো  

আল   াষ্টার িািং-ভালুসকয়া 

 ূিমকুল

0.35 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8709 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরু স িা-  ৃি লাল স য়া িািং- 

ভালুসকয়া  ূিমকুল

0.30 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8710 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িাদো স িা-  ৃি নুরুল  ক 

িািং- ভালুসকয়া িুলািলী

0.35 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8711 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  ঞু্জর স িা-  ৃি নুরুল  ক িািং-

 ভালুসকয়া িুলািলী

0.25 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8712 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো াি উসিন স িা-  ৃি নুরুল 

 ক িািং- ভালুসকয়া িুলািলী

0.25 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8713 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া অসল উল্লা  স িা-  ৃি  াসক  

আলী িািং- ভালুসকয়া িুলািলী

1.40 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8714 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  নু স য়া স িা-  ৃি দসললুর 

র  ান িািং- ভালুসকয়া িুলািলী

1.00 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8715 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ফসরদ আল  স িা-  ৃি নুর 

আ  দ িািং- ভালুসকয়া িুলািলী

1.20 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8716 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কালা  স িা- আলী ম াছন িািং-

 ভালুসকয়া িুলািলী

1.40 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8717 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর না ার স্বা ী-  ীর কাসে  

িািং- িুলািলী  ূিমকুল

1.45 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8718 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সফসরাজ আ  দ স িা-  ৃি 

আোঃ আসজজ িািং- িুলািলী 

 ূিমকুল

0.35 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8719 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জয়নাল স িা- ম াোঃ মিানালী 

িািং- িুলািলী  ূিমকুল

0.30 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8720 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  া জা স িা- মিালাই ান িািং- 

িুলািলী  ূিমকুল

0.50 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8721 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরু স িা- কালা স য়া িািং- 

িুলািলী  ূিমকুল

0.40 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8722 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কালা ুিু স িা-  ৃি রসেদ 

আ  দ িািং- িুলািলী  ূিমকুল

0.45 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8723 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিুল কালা  স িা-  ৃি 

 খসলছুর র  ান িািং- 

িুলািলী  ূিমকুল

0.50 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8724 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মিানালী স িা-  ৃি আিদুল 

 াসজদ িািং- িুলািলী  ূিমকুল

0.35 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8725 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলী আকির স িা-  ৃি 

আস র ম াছন িািং- িুলািলী

0.60 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8726 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কা াল স িা-  ৃি জালাল 

আ  দ িািং- িুলািলী

0.40 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8727 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  া  ুদুল  ক স িা-  ৃি কালা 

স য়া িািং- িুলািলী

0.35 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8728 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ই া  ম াছন স িা-  ৃি 

আিদুল আসজজ িািং- িুলািলী

0.45 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8729 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুইয়া স িা-  ৃি জালাল 

আ  দ িািং- িুলািলী

0.50 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8730 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জসলল আ  দ স িা-  ৃি 

এজা ার স য়া িািং- িুলািলী

0.35 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8731 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছাসল আ  দ স িা-  ৃি 

আিদুল  াস দ িািং- িুলািলী

0.45 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8732 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো াি উসিন স িা-  ৃি 

আিদুল আসজজ িািং- িুলািলী

0.60 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8733 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুর রস   স িা-  ৃি নুর 

আ  দ িািং- িুলািলী

0.50 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8734 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আনুয়ার ম াছন স িা- নুরুল 

আল  (েুনু) িািং- িুলািলী

0.40 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8735 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সদল ম া াম্মদ স িা- আিদুল 

খাসলক িািং- িুলািলী

0.50 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8736 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ স িা-  ৃি আিদুল 

কসর  িািং- িুলািলী

0.65 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8737 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম া াম্মদ স িা- আিদুল কসর  

িািং- িুলািলী

0.45 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8738 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মরস না আক্তার স্বা ী- ো  

আল  িািং- িুলািলী

0.35 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8739 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো িুল আল  স িা- ফসকর 

আ  দ িািং- িুলািলী

0.50 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8740 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  সরয়  খািুন স্বা ী- ছসব্বর 

আ  দ িািং- িুলািলী

0.45 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8741 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  াছন আলী স িা- আস র 

ম াছন িািং- িুলািলী

0.45 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8742 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলী ম াছন স িা-  ৃি 

আিদুল কসর  িািং- িুলািলী

0.35 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8743 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ইছ াইল স িা- ফসকর আ  দ 

িািং- িুলািলী

1.40 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8744 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া েসফ আল  স িা- ফসকর 

আ  দ িািং- িুলািলী

0.40 রত্মা ালিং -- -- 8448 2 12601 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8745 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জাফর আল   স িা-  ৃি নুর 

আ  দ িািং- িুলািলী

0.45 রত্মা ালিং -- -- 8453 2 23058 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8746 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ আল  স িা-  ৃি নুর 

আ  দ িািং- িুলািলী

0.50 রত্মা ালিং -- -- 8453 2 12603 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8747 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আজু ম স র স্বা ী- আিদুল 

কসর  িািং- িুলািলী

0.40 রত্মা ালিং -- -- 8453 2 12656 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8748 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সফসরাজ আ  দ স িা- ছছয়দ 

আকির িািং- চাকসিঠা

1.35 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8749 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ইছ াইল স িা- ছসব্বর আ  দ 

িািং- চাকসিঠা

0.40 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8750 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সফসরাজ আ  দ স িা- আিদুল 

আসজজ িািং- চাকসিঠা

0.35 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8751 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ আল  স িা-  ৃি  সনা 

স য়া িািং- চাকসিঠা

0.30 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8752 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো  আল  স িা-  ৃি আলী 

ম াছন িািং- চাকসিঠা

0.40 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8753 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর না ার মিগ  স্বা ী-  ীর 

কাসে  িািং- চাকসিঠা

0.60 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8754 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল আল  স িা-  ৃি 

আলী ম াছন িািং- চাকসিঠা

0.60 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8755 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ে সির আল  স িা-  ৃি 

আলী ম াছন িািং- চাকসিঠা

0.80 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8756 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিু ছছয়দ স িা- আিদুল 

আল  িািং- চাকসিঠা

0.50 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8757 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  াসি  স িা-  ৃি আলী চান 

িািং- চাকসিঠা

0.50 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8758 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কালা স য়া স িা-  ৃি আলী 

চান িািং- চাকসিঠা

0.50 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8759 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িসের আ  দ স িা-  ৃি  ুিুন 

আলী িািং- চাকসিঠা

0.50 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8760 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জাফর আল  স িা-  ৃি ম াোঃ 

কালু িািং- চাকসিঠা

0.50 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8761 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলী আ  দ স িা-  ৃি 

নাসজর ম াছন িািং- চাকসিঠা

0.50 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8762 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জসি  উসিন স িা-  ৃি আলী 

স য়া িািং- চাকসিঠা

1.50 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8763 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল আসজজ স িা-  ৃি 

আলী স য়া িািং- চাকসিঠা

1.40 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8764 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো  জা ান স িা- আস র 

ম াছন িািং- চাকসিঠা

0.70 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8765 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কা াল স িা- আলী ম াছন িািং-

 চাকসিঠা

0.80 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8766 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জা াল উসিন স িা- মচস র 

আলী িািং- চাকসিঠা

1.00 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8767 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো িুল আল  স িা-  ৃি 

িুলিান আ  দ িািং- চাকসিঠা

1.00 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8768 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো  জা ান স িা- আিদুল 

আল  িািং- চাকসিঠা

1.20 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8769 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  াসি  স িা- আিদুল আল  

িািং- চাকসিঠা

1.40 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8770 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুর র  ান স িা-  ৃি ঠান্ডা 

স য়া িািং- চাকসিঠা

1.00 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8771 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রসফক আ  দ স িা-  ৃি 

জালাল আ  দ িািং- চাকসিঠা

0.75 রত্মা ালিং -- -- 8496 2 12649 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8772 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মজানা স য়া স িা-  ৃি আিদুল 

কসর  িািং- িুলািলী

0.75 রত্মা ালিং -- -- 8446 2 12599 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8773 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আস র ম াছন স িা-  ৃি 

আিদুল কসর  িািং- িুলািলী

0.70 রত্মা ালিং -- -- 8446 2 12599 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8774 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জালাল আ  দ স িা-  ৃি 

িফর আলী িািং- িুলািলী

0.40 রত্মা ালিং -- -- 8031 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8775 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল খাসলক স িা-  ৃি 

কসির আ  দ িািং- িুলািলী

0.45 রত্মা ালিং -- -- 8031 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8776 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল আল  স িা-  ৃি  কিুল 

আ  দ (েুনু) িািং- িুলািলী

0.35 রত্মা ালিং -- -- 8031 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8777 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মরস না মিগ  স্বা ী-  াজী 

আেরাফ স য়া িািং- িুলািলী

0.45 রত্মা ালিং -- -- 8031 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8778 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  াসফজ আলী স য়া স িা-  ৃি 

সছসিক আ  দ িািং- িুলািলী

0.25 রত্মা ালিং -- -- 8031 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো উসেদ প্রস্তাি আসছ

8779 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া এজা ার স য়া স িা-  ৃি 

 য়নুসিন িািং- িুলািলী

0.40 রত্মা ালিং -- -- 8031 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8780 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ ম াছন স িা-  ৃি 

িুলাই ান িািং- িুলািলী

1.00 রত্মা ালিং -- -- 8031 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8781 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কা াল ম াসিন স িা-  ৃি 

িুলাই ান িািং- িুলািলী

2.10 রত্মা ালিং -- -- 8031 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8782 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া লাল স য়া স িা-  ৃি িাজর 

 ুলু্লক িািং- িুলািলী

1.40 রত্মা ালিং -- -- 8031 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8783 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আল  স িা-  ৃি কর  আলী 

িািং- িুলািলী

1.20 রত্মা ালিং -- -- 8031 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8784 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নাসজর ম াছন স িা-  ৃি 

ম াজাস র স য়া িািং- িুলািলী

0.95 রত্মা ালিং -- -- 8031 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8785 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল আল  স িা-  ৃি  ীর 

আ  দ িািং- িুলািলী

1.00 রত্মা ালিং -- -- 8028 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8786 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িসদ আল  স িা-  ৃি  ীর 

আ  দ িািং- িুলািলী

1.00 রত্মা ালিং -- -- 8028 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8787 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল গফুর স িা-  ৃি মগাড়া 

স য়া িািং- িুলািলী

0.75 রত্মা ালিং -- -- 8028 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8788 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  কিুল আ  দ স িা-  ৃি 

ে র আলী িািং- িুলািলী

0.75 রত্মা ালিং -- -- 8028 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8789 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িুসফয়া মিগ  স্বা ী- ম াোঃ 

ম াছন িািং- িুলািলী

0.70 রত্মা ালিং -- -- 8028 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8790 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দা খািুন স্বা ী- আস র 

ম াছন িািং- িুলািলী

0.60 রত্মা ালিং -- -- 8031 2 12166 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8791 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া অসল আ  দ স িা-  ৃি 

িজরুজ স য়া িািং- িুলািলী

0.80 রত্মা ালিং -- -- 8028 2 12163 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8792 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  াছন স িা- ফসরদ আল  িািং- 

িুলািলী

0.60 রত্মা ালিং -- -- 8028 2 12163 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8793 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  ুসলিং িড়ুয়া স িা-  ৃি যুিরাজ 

িড়ুয়া িািং- িুলািলী

0.65 রত্মা ালিং -- -- 8028 2 12163 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8794 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িািুল স িা-  কিুল আ  দ 

িািং- আ িলী

0.20 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8795 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ফসরদ স িা-  ৃি আিদুল 

কাসদর িািং- আ িলী

0.75 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8796 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর আল  স িা-  ৃি আিদুল 

কাসদর িািং- আ িলী

0.25 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8797 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো  আল  স িা-  ৃি আিদুল 

কাসদর িািং- আ িলী

0.25 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8798 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ইিলা  স িা-  ৃি আিদুল 

কাসদর িািং- আ িলী

0.20 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8799 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ স িা-  ৃি স য়া ম াছন 

িািং- আ িলী

0.20 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8800 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছাসল আ  দ স িা-  ৃি 

আেরফজা া িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8801 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলী আ  দ স িা-  ৃি 

আেরফজা া িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8802 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আসজজুর র  ান স িা-  ৃি 

আেরফজা া িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8803 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছুরুি আল  স িা-  ৃি 

িসদউজ্জা ান িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8804 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সিরাজ স য়া স িা-  ৃি 

িসদউজ্জা ান িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

1.80 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8805 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জা াল স য়া স িা-  ৃি আস র 

 া জা িািং- ছফজযািাস র াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8806 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িািুল স য়া স িা-  ৃি আস র 

 া জা িািং- ছফজযািাস র াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8807 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াছন আলী  াষ্টার স িা-  ৃি 

আস র  া জা িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

0.60 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8808 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ফসরদ আল  স িা-  ৃি আলী 

ম াছন িািং- ছফজযািাস র াড়া

0.80 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8809 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া খসললুর র  ান স িা-  ৃি 

আিদুল  সজদ িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

0.75 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8810 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল গফুর স িা-  ৃি নসজর 

আ  দ িািং- ছফজযািাস র াড়া

0.30 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8811 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল জসলল স িা-  ৃি 

নসজর আ  দ িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

1.00 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8812 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জালাল আ  দ স িা-  ৃি 

আস র ম াছন িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

1.20 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8813 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো  জা ান স িা-  ৃি স য়া 

ম াছন িািং- ছফজযািাস র াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8814 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াজাফফর স িা-  ৃি স য়া 

ম াছন িািং- ছফজযািাস র াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8815 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িসদ আল  স িা-  ৃি স য়া 

ম াছন িািং- ছফজযািাস র াড়া

1.10 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8816 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জাফর আল  স িা-  ৃি স য়া 

ম াছন িািং- ছফজযািাস র াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8817 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো িু স িা-  ৃি স য়া ম াছন 

িািং- ছফজযািাস র াড়া

1.50 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8818 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জাফর আল  স িা-  ৃি 

নাসজর ম াছন িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 6672 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8819 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল  াস দ স িা-  ৃি 

নাসজর ম াছন িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 7726 2 11860 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8820 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রসফক স িা-  াসক  আলী িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 7726 2 11860 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8821 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রসেদ আ  দ স িা-  ৃি ফজল 

কসর  িািং- ছফজযািাস র াড়া

1.00 রত্মা ালিং -- -- 7726 2 11860 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8822 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর ম া াম্মদ স িা-  ৃি ফজল 

কসর  িািং- ছফজযািাস র াড়া

0.80 রত্মা ালিং -- -- 7726 2 11860 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8823 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িািুল স িা-  ৃি ফসরদ আল  

িািং- ছফজযািাস র াড়া

1.20 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8824 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ আলী স িা-  ৃি ম াস্তফা 

িািং- ছফজযািাস র াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8825 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া অসল আ  দ স িা- ম াোঃ 

ম াছন িািং- ছফজযািাস র াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8826 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ই া  ম াছন স িা- ম াোঃ 

ম াছন িািং- ছফজযািাস র াড়া

1.50 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8827 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর ছালা  স িা-  ৃি ি র 

আলী িািং- ছফজযািাস র াড়া

1.40 রত্মা ালিং -- -- 10045 2 15219 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8828 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিু িাস র স িা-  ৃি ফজল 

কসর  িািং- ছফজযািাস র াড়া

0.90 রত্মা ালিং -- -- 7711 2 11844 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8829 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রুসিল স িা- আিু িাস র িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 7711 2 11844 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8830 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জুসয়র স িা- আিু িাস র িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 7711 2 11844 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8831 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া োস ন স িা-  ৃি ম াোঃ কাসে  

িািং- ছফজযািাস র াড়া

0.75 রত্মা ালিং -- -- 7711 2 11844 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8832 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সদদারুল আল  স িা-  ৃি 

ম াোঃ কাসে  িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

0.75 রত্মা ালিং -- -- 7711 2 11844 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8833 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ আ  দ স িা-  ৃি 

আিদুর রসেদ িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

1.00 রত্মা ালিং -- -- 7699 2 11830 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8834 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দুর র  ান স িা-  ৃি স য়া 

ম াছন িািং- ছফজযািাস র াড়া

1.00 রত্মা ালিং -- -- 7699 2 11830 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8835 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কাসদর ম াছন স িা-  ৃি স য়া 

ম াছন িািং- ছফজযািাস র াড়া

0.45 রত্মা ালিং -- -- 7699 2 11830 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8836 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  াছন আলী স িা-  ৃি  কিুল 

আলী িািং- ছফজযািাস র াড়া

1.25 রত্মা ালিং -- -- 7699 2 11830 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8837 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ইি াইল স িা-  াছন আলী 

িািং- ছফজযািাস র াড়া

1.40 রত্মা ালিং -- -- 7699 2 11830 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8838 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া গুরা স য়া স িা-  াছন আলী 

িািং- ছফজযািাস র াড়া

1.30 রত্মা ালিং -- -- 7699 2 11830 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8839 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল  ক স িা-  াছন আলী 

িািং- ছফজযািাস র াড়া

1.30 রত্মা ালিং -- -- 7699 2 11830 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8840 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল ইিলা  স িা-  ৃি 

 কিুল আলী িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 7693 2 11824 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8841 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ েসফ স িা-  ৃি  কুিল 

আলী িািং- ছফজযািাস র াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 7693 2 11824 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8842 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  সফজুর র  ান স িা-  ৃি 

আিদুল কাসদর িািং-

ছফজযািাস র াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 7693 2 11824 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8843 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদু ছালা  স িা-  ৃি 

িুলিান আ  দ িািং- 

ছফজযািাস র াড়া

1.20 রত্মা ালিং -- -- 7693 2 11824 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8844 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ভুলু স িা-  ৃি মিালাই ান 

িািং- চাকসিঠা, নিুন াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 7693 2 11824 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8845 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ আ  দ স িা- ৃি ফসকর 

আ  দ িািং-চাকসিঠা, 

নিুন াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 5866 2 9093 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8846 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল্লা  স িা-  ৃি ম ােরফ 

আলী িািং- চাকসিঠা, নিুন াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 5866 2 9093 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8847 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াজাফফর  ৃি ম ােরফ আলী 

িািং- চাকসিঠা, নিুন াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 5866 2 9093 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8848 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আস র  া জা স িা-  ৃি 

 সরুজ্জা ান িািং- চাকসিঠা, 

নিুন াড়া

1.40 রত্মা ালিং -- -- 5866 2 9093 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8849 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আল  স িা- ফজল কসর  িািং-

 চাকসিঠা, নিুন াড়া

0.60 রত্মা ালিং -- -- 5866 2 9093 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8850 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিু ো া স িা- ফজল কসর  

িািং- চাকসিঠা, নিুন াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 5866 2 9093 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8851 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কসির িিদাগর স িা-  ৃি 

আলী স য়া িািং- চাকসিঠা, 

নিুন াড়া

0.60 রত্মা ালিং -- -- 5872 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8852 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলী আ  দ স িা-  ৃি আিুল 

খাইর িািং- চাকসিঠা, নিুন াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 5872 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8853 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জাসগর ম াছন স িা-  ৃি 

 সনরুজ্জা ান িািং- চাকসিঠা, 

নিুন াড়া

0.80 রত্মা ালিং -- -- 5872 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8854 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আসনায়ার ম াছন স িা- জাসগর 

ম াছন িািং- চাকসিঠা, 

নিুন াড়া

0.35 রত্মা ালিং -- -- 5872 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8855 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দুর র  ান স িা-  ৃি 

 সিউর র  ান িািং- করইিুসনয়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8856 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো  জা ান স িা- জাফর 

আল  িািং- করইিুসনয়া

2.30 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8857 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুর র  ান স িা- আলী 

আ  দ িািং- করইিুসনয়া

1.43 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 10121 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8858 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ে িু স য়া স িা- আলী আ  দ 

িািং- চাকসিঠা

0.40 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8859 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জাসগর ম াছন স িা-  ৃি িেি 

আলী িািং- চাকসিঠা

0.40 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8860 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম া াম্মদ স িা-  ৃি িেি 

আলী িািং- চাকসিঠা

0.45 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8861 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িাদো স য়া স িা- নুর আল  

িািং- চাকসিঠা

0.25 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8862 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো াি উসিন স িা- আিুল 

খাসয়র িািং- চাকসিঠা

0.40 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8863 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ই া  েরীফ স িা-  ৃি ম াোঃ 

কালু িািং- চাকসিঠা

0.40 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8864 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল কসর  স িা-  ৃি আলী 

 দন িািং- চাকসিঠা

0.40 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8865 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সিরাজ কসির স িা- জাসগর 

ম াছন িািং- চাকসিঠা

0.25 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8866 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদু ছালা  স িা- জাসগর 

ম াছন িািং- চাকসিঠা

0.30 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8867 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ফসরদ আল  স িা-  ৃি খুইল্লযা 

স য়া িািং- চাকসিঠা

0.35 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8868 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  সফজ উসিন স িা-  ৃি 

খুইল্লযা স য়া িািং- চাকসিঠা

0.30 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8869 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জয়নাল উসিন স িা-  ৃি 

খুইল্লযা স য়া িািং- চাকসিঠা

0.45 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8870 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সিরাজ কসির স িা-  ৃি গুরা 

স য়া িািং- চাকসিঠা

0.29 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন

8871 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ই া  ম াছন স িা-  ৃি নুর 

আ  দ িািং- চাকসিঠা

0.75 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8872 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জাসগর ম াছন স িা-  ৃি নুর 

আ  দ িািং- চাকসিঠা

0.76 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8873 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নসজর আ  দ স িা-  ৃি িেি 

আলী িািং- চাকসিঠা

0.91 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8874 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সগয়াি উসিন স িা- নসজর 

আ  দ িািং- চাকসিঠা

0.37 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8875 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কাসদর ম াছন স িা-  ৃি 

িেরি আলী িািং- চাকসিঠা

0.40 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8876 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া লায়লা মিগ  স্বা ী-  া া ুদুল 

 ক িািং- চাকসিঠা

0.55 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8877 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল কাসদর স িা- আস র 

 া জা িািং- চাকসিঠা

2.00 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8878 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কুলছু া খািুন স্বা ী- িুলিান 

আ  দ িািং- চাকসিঠা

0.52 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8879 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সগয়াি উসিন স িা- আিুল 

খাইর িািং- চাকসিঠা

0.52 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8880 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মিলাল উসিন স িা- আিুল 

আল  িািং- চাকসিঠা

1.29 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8881 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মভলুয়া মিগ  স্বা ী- জাসগর 

ম াছন িািং- চাকসিঠা

0.40 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8882 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল ইিলা  স িা-  ৃি আিদু 

শুকু্কর িািং- চাকসিঠা

2.00 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8883 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর ম া াম্মদ স িা-  ৃি আিদু 

শুকু্কর িািং- চাকসিঠা

0.50 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8884 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর আল  স িা-  ৃি আিদু 

শুকু্কর িািং- চাকসিঠা

0.50 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8885 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কুলছু া স্বা ী- সজয়াউর র  ান 

িািং- চাকসিঠা

0.40 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8886 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  ারসভনা স্বা ী- আিদুর রসেদ 

িািং- চাকসিঠা

0.40 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8887 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া গুড়াইয়া স িা- ইিলা  িািং- 

চাকসিঠা

0.80 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8888 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  া  ুদা খািুন স্বা ী- জয়নাল 

উসিন িািং- চাকসিঠা

0.40 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8889 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াছন আ  দ স িা-  ৃি 

আস র জা াল িািং- চাকসিঠা

0.60 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8890 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জসি  উসিন স িা- আিুল 

খাসয়র িািং- চাকসিঠা

0.60 রত্মা ালিং -- -- 10545 2 15643 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8891 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল কসির স িা-  ৃি আলী 

ম াছন িািং- গয়াল ারা

0.65 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9411 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8892 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  ীর আ  দ স িা-  ৃি খুইল্লযা 

স য়া িািং- গয়াল ারা

1.20 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9411 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8893 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ আল  স িা-  ৃি খুইল্লযা 

স য়া িািং- গয়াল ারা

2.00 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8894 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলী ম াছন স িা-  ৃি খুইল্লযা 

স য়া িািং- গয়াল ারা

1.29 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8895 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ে সির আল  স িা-  ৃি 

খসললুর র  ান িািং- গয়াল ারা

1.00 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8896 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ নুর স িা- ে সির 

আল  িািং- গয়াল ারা

1.00 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8897 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ কাসে  স িা-  ৃি ছসগর 

আ  দ িািং- গয়াল ারা

0.30 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8898 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কাসি  আলী স িা- ম াছন 

আলী িািং- গয়াল ারা

0.30 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8899 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কাঞ্চন স য়া স িা-  ৃি আিদুর 

রসেদ িািং- গয়াল ারা

0.40 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8900 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  কিুল আ  দ স িা-  ৃি 

আিদুল জসলল িািং- গয়াল ারা

2.00 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8901 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর আ  দ স িা-  ৃি ম ঠান 

আলী িািং- গয়াল ারা

2.00 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8902 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল কসর  স িা- নুর 

আ  দ িািং- গয়াল ারা

0.39 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8903 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া অসল আ  দ স িা-  ৃি ম াোঃ 

আলী িািং- গয়াল ারা

0.20 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8904 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  ীর কাসে  স িা- গুরা স য়া 

িািং- গয়াল ারা

0.70 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8905 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মিানালী স িা- গুরা স য়া িািং- 

গয়াল ারা

0.70 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8906 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল আস ন স িা-  ৃি আলী 

ম াছন িািং- গয়াল ারা

0.30 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8907 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল ইিলা  স িা-  ৃি আলী 

ম াছন িািং- গয়াল ারা

0.85 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8908 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রসফক উসিন স িা-  ৃি 

ম াজাস র স য়া িািং- গয়াল ারা

0.45 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8909 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  া ািুি আল  স িা-  ৃি 

ম াজাস র স য়া িািং- গয়াল ারা

0.55 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8910 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কসর  উল্লা  স িা- ফজল 

কসর  িািং- গয়াল ারা

0.45 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8911 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ  া জা স িা- ফজল 

কসর  িািং- গয়াল ারা

0.40 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8912 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ফসরদ আল  স িা-  ৃি 

ম াজাস র স য়া িািং- গয়াল ারা

0.60 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8913 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আসরফা স্বা ী- জাসয়দ ম াছন 

িািং- গয়াল ারা

0.80 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8914 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মিাসফয়া খািুন স্বা ী- আলী 

আ  দ িািং- গয়াল ারা

0.25 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8915 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ ম াছন স িা-  ৃি 

আিদুর র  ান িলী িািং- 

গয়াল ারা

0.80 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8916 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িাইফুল ইিলা  স িা-  ৃি 

আিদুর র  ান িলী িািং- 

গয়াল ারা

0.80 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8917 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল ইিলা  স িা-  ৃি 

আিদুর র  ান িলী িািং- 

গয়াল ারা

0.70 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8918 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ আকির স িা-  ৃি 

আিদুর র  ান িলী িািং- 

গয়াল ারা

0.80 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8919 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ ম াছন স িা-  ৃি 

আিদুল র  ান িলী িািং- 

গয়াল ারা

0.90 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8920 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া লায়লা িানু স্বা ী- ছছয়দ ম াছন 

িািং- গয়াল ারা

0.25 রত্মা ালিং -- -- 6268 2 9038 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8921 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ফসরদ আল  স িা- আলী 

আ  দ িািং- গয়াল ারা

0.95 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8922 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলী আ  দ স িা-  ৃি 

আিদুল জসলল িািং- গয়াল ারা

0.60 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8923 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ আল  স িা- আলী 

আ  দ িািং- গয়াল ারা

0.60 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8924 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর আল  স িা- আলী আ  দ 

িািং- গয়াল ারা

1.40 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8925 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ  া জা স িা-  ৃি 

িুলিান আ  দ িািং- গয়াল ারা

0.38 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8926 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  ঞু্জর আল  স িা-  ৃি 

িুলিান আ  দ িািং- গয়াল ারা

1.23 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8927 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর আল  স িা-  ৃি িুলিান 

আ  দ িািং- গয়াল ারা

1.63 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8928 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো  জা ান স িা-  ৃি িুলিান 

আ  দ িািং- গয়াল ারা

0.54 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8929 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ আস ন স িা-  ৃি 

িুলিান আ  দ িািং- গয়াল ারা

0.54 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8930 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিুল ম াছন স িা-  ৃি ই া  

েরীফ িািং- গয়াল ারা

0.54 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8931 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলী  দন স িা-  ৃি ই া  

েরীফ িািং- গয়াল ারা

0.60 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8932 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ইছ াক স িা-  ৃি ই া  েরীফ 

িািং- গয়াল ারা

0.49 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8933 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  ঞু্জর আল  স িা-  ৃি ই া  

েরীফ িািং- গয়াল ারা

0.50 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8934 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল গফুর স িা-  ৃি ই া  

েরীফ িািং- গয়াল ারা

0.78 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8935 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মরাস্ত  আলী স িা-  ৃি ই া  

েরীফ িািং- গয়াল ারা

0.20 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8936 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া দরসিে আলী স িা-  ৃি 

ইিলা  েরীফ িািং-  ূিম 

গয়াল ারা

1.20 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8937 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ ম াছন স িা-  ৃি 

ইিলা  েরীফ িািং-  ূিম 

গয়াল ারা

0.23 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8938 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মিলাল উসিন স িা- নুর 

আ  দ িািং-  ূিম গয়াল ারা

1.70 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8939 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জালাল উসিন স িা- নুর 

আ  দ িািং-  ূিম গয়াল ারা

1.88 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8940 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর আ  দ স িা-  ৃি 

আসকলুর র  ান িািং-  ূিম 

গয়াল ারা

1.00 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8941 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুর রস   স িা-  ৃি কসির 

আ  দ িািং-  ূিম গয়াল ারা

1.00 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8942 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ আল  স িা- এজা ার 

স য়া িািং-  ূিম গয়াল ারা

1.00 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8943 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া এজা ার স য়া স িা-  ৃি 

আসকলুর র  ান িািং-  ূিম 

গয়াল ারা

1.10 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8944 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল ইিলা  স িা- এজা ার 

স য়া িািং-  ূিম গয়াল ারা

1.00 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8945 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিুল ম াছন স িা-  ৃি 

আিদুর রসেদ িািং-  ূিম 

গয়াল ারা

1.30 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8946 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আ  দ স িা-  ৃি  াসিিুর 

র  ান িািং-  ূিম গয়াল ারা

1.30 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8947 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিু ছছয়দ স িা-  ৃি  াসিিুর 

র  ান িািং-  ূিম গয়াল ারা

1.25 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8948 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আ  দ কসির স িা-  ৃি 

 াসিিুর র  ান িািং-  ূিম 

গয়াল ারা

0.30 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8949 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ আল  স িা-  ৃি আছি 

আলী িািং-  ূিম গয়াল ারা

1.40 রত্মা ালিং -- -- 10044 2 15254 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8950 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল আল  স িা-  ৃি 

দরসিে আলী িািং-  ূিম 

গয়াল ারা

0.20 রত্মা ালিং -- -- 5849 2 9051 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8951 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ফসরদ আল  স িা-  ৃি 

দরসিে আলী িািং-  ূিম 

গয়াল ারা

0.40 রত্মা ালিং -- -- 5849 2 9051 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8952 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল আল  স িা-  ৃি দরসিে 

আলী িািং-  ূিম গয়াল ারা

0.50 রত্মা ালিং -- -- 5849 2 9051 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8953 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মিানালী স িা-  ৃি লাল স য়া 

িািং-  ূিম গয়াল ারা

0.35 রত্মা ালিং -- -- 5849 2 9051 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8954 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রসেদ আ  দ স িা-  ৃি ছছয়দ 

আলী িািং-  ূিম গয়াল ারা

1.40 রত্মা ালিং -- -- 5054 2 7637 2 রসিি ঘর/িিি সভো  া লা আদালসি সিচারাধীন

8955 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম ৌোঃ কাসি  স িা-  ৃি ছছয়দ 

আলী িািং-  ূিম গয়াল ারা

1.30 রত্মা ালিং -- -- 5054 2 7637 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8956 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছসব্বর আ  দ স িা-  ৃি 

ছছয়দ আলী িািং-  ূিম গয়াল ারা

0.25 রত্মা ালিং -- -- 5054 2 7637 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8957 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ডাোঃ ম াোঃ আল  স িা-  ৃি 

ছছয়দ আলী িািং-  ূিম গয়াল ারা

0.30 রত্মা ালিং -- -- 5054 2 7637 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8958 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কালু স সি স িা-  ৃি  কিুল 

আ  দ িািং-  ূিম গয়াল ারা

0.45 রত্মা ালিং -- -- 5054 2 7637 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8959 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ ম াছন স িা-  ৃি 

 কিুল আ  দ িািং-  ূিম 

গয়াল ারা

1.20 রত্মা ালিং -- -- 5054 2 7637 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8960 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কা াল উসিন স িা- কালা 

স সি িািং-  ূিম গয়াল ারা

1.40 রত্মা ালিং -- -- 5054 2 7637 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8961 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ফসরদ আল  স িা-  ৃি ইছর 

আলী িািং-  ূিম গয়াল ারা

0.20 রত্মা ালিং -- -- 5054 2 7637 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8962 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রুস্ত  আলী স িা-  ৃি আলী 

আ  দ িািং-  ূিম গয়াল ারা

0.20 রত্মা ালিং -- -- 5054 2 7637 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8963 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া গুরা স য়া স িা-  ৃি আিদুল 

জসলল িািং-  ূিম গয়াল ারা

0.30 রত্মা ালিং -- -- 5040 2 7666 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8964 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ফসরদ স িা-  ৃি ম াখসলছুর 

র  ান িািং-  ূিম গয়াল ারা

0.20 রত্মা ালিং -- -- 5040 2 7666 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8965 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছুরুি আল  স িা-  ৃি 

ম াখসলছুর র  ান িািং-  ূিম 

গয়াল ারা

1.20 রত্মা ালিং -- -- 5040 2 7666 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8966 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জসি  উসিন স িা-  ৃি 

ম াখসলছুর র  ান িািং-  ূিম 

গয়াল ারা

0.20 রত্মা ালিং -- -- 5040 2 7666 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8967 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল ইিলা  স িা-  ৃি আলী 

আ  দ িািং-  ূিম গয়াল ারা

1.20 রত্মা ালিং -- -- 5040 2 7666 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8968 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সফসরাজ আ  দ স িা-  ৃি 

ে সির আল  িািং- উোঃ 

গয়াল ারা

0.20 রত্মা ালিং -- -- 5040 2 7666 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8969 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াক্তার আ  দ স িা-  ৃি 

ে সির আল  িািং- উোঃ 

গয়াল ারা

1.20 রত্মা ালিং -- -- 5040 2 7666 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8970 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিুল ম াছন স িা- দুদু স য়া 

িািং- উোঃ গয়াল ারা

1.30 রত্মা ালিং -- -- 5040 2 7666 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8971 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িক্তার স িা-  ৃি ইউিুফ আলী 

িািং- উোঃ গয়াল ারা

0.20 রত্মা ালিং -- -- 5040 2 7666 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8972 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছাসল আ  দ স িা-  ৃি 

ে সির আল  িািং- উোঃ 

গয়াল ারা

1.20 রত্মা ালিং -- -- 5040 2 7666 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8973 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াস্তফা স িা-  ৃি ে সির 

আল  িািং- উোঃ গয়াল ারা

0.25 রত্মা ালিং -- -- 5040 2 7666 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8974 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো াি উসিন স িা-  ীর 

আ  দ িািং-  ারু ফসকর াড়া

1.20 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8975 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  ঞু্জর আল  স িা- ো াি 

উসিন িািং-  ারু ফসকর াড়া

1.80 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8976 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো  জা ান স িা-  ীর আ  দ 

িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8977 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিু স িা- ছছয়দ আকির িািং-

  ারু ফসকর াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8978 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  া াম্মদুল  ক স িা- কালা 

স য়া িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8979 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সরসজয়া মিগ  স িা- কালা স য়া 

িািং-  ারু ফসকর াড়া

1.50 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8980 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াজাসম্মল  ক স িা- আলী 

আ  দ িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8981 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মরনুয়ারা মিগ  স্বা ী- ছুরুি 

আল  িািং-  ারু ফসকর াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8982 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো  জা ান স িা- লাল স য়া 

িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8983 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া খুরসেদ আল  স িা- লাল 

স য়া িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8984 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ  ঞু্জর আল  স িা- লাল 

স য়া িািং-  ারু ফসকর াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8985 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল ইিলা  স িা- লাল স য়া 

িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8986 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলিাজ মিগ  স্বা ী- িাইসজদ 

িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8987 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ নুর স িা- সিরাজ স য়া 

িািং-  ারু ফসকর াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8988 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কা াল উসিন স িা- ে র 

 ুলু্লক িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8989 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল ইিলা  স িা-  ৃি 

িসদউর র  ান িািং-  ারু 

ফসকর াড়া

0.70 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8990 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জা াল স িা- অসল আ  দ 

িািং-  ারু ফসকর াড়া

1.50 রত্মা ালিং -- -- 4913 2 7442 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8991 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ আলী স িা- অসল আ  দ 

িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4974 2 7536 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8992 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ ইি াইল স িা- অসল 

আ  দ িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4974 2 7536 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8993 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া অসল আ  দ স িা- কালা স য়া 

িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4974 2 7536 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8994 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রসফক উসিন স িা-   িাজ 

ফসকর িািং-  ারু ফসকর াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 4974 2 7536 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8995 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল ইিলা  স িা- গুরা স য়া 

িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4974 2 7536 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8996 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জয়নাল উসিন স িা-   িাজ 

ফসকর িািং-  ারু ফসকর াড়া

1.00 রত্মা ালিং -- -- 4974 2 7536 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

8997 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কা াল উসিন স িা- অসল 

আ  দ িািং-  ারু ফসকর াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 4974 2 7536 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8998 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ফসরদ আল  স িা-  ৃি 

ম াস্তাসফজুর র  ান িািং-  ারু 

ফসকর াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4954 2 7513 2 রসিি ঘর/িিি সভো

8999 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল গফুর স িা-  ৃি 

ম াস্তাসফজুর র  ান িািং-  ারু 

ফসকর াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 4954 2 7513 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9000 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া েসফউল আল  স িা-  ৃি 

ম াস্তাসফজুর র  ান িািং-  ারু 

ফসকর াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 4954 2 7513 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9001 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ  ারসভজ স িা- আিদুল 

গফুর িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 4954 2 7513 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9002 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মলাক ান  াসক  স িা- আিদুল 

গফুর িািং-  ারু ফসকর াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 4954 2 7513 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9003 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর না ার মিগ  স্বা ী-  ৃি 

ম াস্তাসফজ িািং-  ারু 

ফসকর াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 4954 2 7513 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9004 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলী আকির স িা-  ৃি 

ম স র আলী িািং-  ারু 

ফসকর াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 4954 2 7513 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9005 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জয়নাল উসিন স িা-  ৃি 

কালা স য়া িািং-  ারু ফসকর াড়া

2.20 রত্মা ালিং -- -- 5115 2 7657 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9006 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর  াসিি স িা-  ৃি কালা 

স য়া িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 5115 2 7657 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9007 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ োস ন স িা-  ৃি জাসিদ 

নুর িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 5115 2 7657 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9008 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুর রস   স িা-  ৃি কালা 

স য়া িািং-  ারু ফসকর াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 5115 2 7657 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9009 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ ই রান স িা- িসদউল 

আল  িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 5115 2 7657 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9010 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল আসজজ স িা-  ৃি 

ঠান্ডা স য়া িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 5115 2 7657 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9011 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  াস দুর র  ান স িা-  ৃি 

কাসদর ম াছন িািং-  ারু 

ফসকর াড়া

2.40 রত্মা ালিং -- -- 5115 2 7657 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9012 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম স র আলী স িা-  ৃি 

মিানালী িািং-  ারু ফসকর াড়া

1.35 রত্মা ালিং -- -- 5115 2 7657 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9013 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সফসরাজ স য়া স িা-  ৃি রসেদ 

আ  দ িািং-  ারু ফসকর াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 4834 2 7266 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9014 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িজরুজ স য়া স িা-  ৃি রসেদ 

আ  দ িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4834 2 7266 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9015 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া খুইল্লযা স য়া স িা-  ৃি রসেদ 

আ  দ িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.30 রত্মা ালিং -- -- 4834 2 7266 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9016 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  াসিিুল্লা  স িা-  ৃি রসেদ 

আ  দ িািং-  ারু ফসকর াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 4834 2 7266 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9017 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সছসিক স য়া স িা-  ৃি রসেদ 

আ  দ িািং-  ারু ফসকর াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 4834 2 7266 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9018 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সিরাজ স য়া স িা-  ৃি রসেদ 

আ  দ িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.45 রত্মা ালিং -- -- 4834 2 7266 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9019 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রসেদ আ  দ স িা-  ৃি 

মিানালী িািং-  ারু ফসকর াড়া

1.35 রত্মা ালিং -- -- 5459 2 7676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9020 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ আলী স িা-  ৃি মিানালী 

িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.45 রত্মা ালিং -- -- 5459 2 7676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9021 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কা াল স িা-  ৃি নুর আ  দ 

িািং-  ারু ফসকর াড়া

1.25 রত্মা ালিং -- -- 5459 2 7676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9022 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সরনা আক্তার স্বা ী- ম লাল 

উসিন িািং-  ারু ফসকর াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 5459 2 7676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9023 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিুল কালা  স িা-  ৃি ঠান্ডা 

স য়া িািং-  ারু ফসকর াড়া

1.00 রত্মা ালিং -- -- 5459 2 7676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9024 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল  ক স িা- িুলিান িািং- 

 ারু ফসকর াড়া

1.00 রত্মা ালিং -- -- 5459 2 7676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9025 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াক্তার আ  দ স িা- জব্বার 

সিকদার িািং- কা াসরয়ারসিল

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4698 2 7240 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9026 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আক্তার স য়া স িা-  ৃি 

ছছয়দুর র  ান িািং- 

কা াসরয়ারসিল

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4698 2 7240 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9027 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম োন আলী স িা-  ৃি 

আেরফ আলী িািং- 

কা াসরয়ারসিল

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4698 2 7240 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9028 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল আল  স িা-  ৃি 

নসজর আ  দ িািং- 

কা াসরয়ারসিল

1.40 রত্মা ালিং -- -- 4698 2 7240 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9029 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল আল  স িা-  ৃি নসজর 

আ  দ িািং- কা াসরয়ারসিল

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4698 2 7240 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9030 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ িািুল স িা-  ৃি নসজর 

আ  দ িািং- কা াসরয়ারসিল

1.00 রত্মা ালিং -- -- 4698 2 7240 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9031 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মিাফাইল আ  দ স িা-  ৃি 

নসজর আ  দ িািং- 

কা াসরয়ারসিল

2.10 রত্মা ালিং -- -- 4698 2 7240 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9032 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ফসরদ আল  স িা-  ৃি নসজর 

আ  দ িািং- কা াসরয়ারসিল

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4698 2 7240 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9033 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল গফুর স িা-  ৃি নসজর 

আ  দ িািং- কা াসরয়ারসিল

1.70 রত্মা ালিং -- -- 4698 2 7240 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9034 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ ম াছন স িা-  ৃি ি র 

আলী িািং- কা াসরয়ারসিল

0.30 রত্মা ালিং -- -- 5805 2 9005 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9035 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ আল  স িা-  ৃি ি র 

আলী িািং- কা াসরয়ারসিল

0.40 রত্মা ালিং -- -- 5805 2 9005 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9036 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলী ম াছন স িা-  ৃি ি র 

আলী িািং- কা াসরয়ারসিল

0.40 রত্মা ালিং -- -- 5805 2 9005 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9037 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িুলিান স য়া স িা- জব্বার 

িািং- কা াসরয়ারসিল

0.30 রত্মা ালিং -- -- 5805 2 9005 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9038 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রসেদ আ  দ স িা-  ৃি  াছন 

আলী িািং- জাফর ল্লান াড়া

0.30 রত্মা ালিং -- -- 4647 2 7071 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9039 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আসনায়ার ইিলা  স িা- রসেদ 

আ  দ িািং- জাফর ল্লান াড়া

1.30 রত্মা ালিং -- -- 4647 2 7071 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9040 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ রাসিল স িা- রসেদ 

আ  দ িািং- জাফর ল্লান াড়া

2.30 রত্মা ালিং -- -- 4647 2 7071 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9041 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ আসয়জ স য়া স িা-  ীর 

আ  দ িািং- জাফর ল্লান াড়া

0.30 রত্মা ালিং -- -- 4647 2 7071 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9042 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিু সছসিক স িা-  ীর আ  দ 

িািং- জাফর ল্লান াড়া

0.30 রত্মা ালিং -- -- 4647 2 7071 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9043 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ ম াছন স িা- কসির 

আ  দ িািং- জাফর ল্লান াড়া

2.30 রত্মা ালিং -- -- 4647 2 7071 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9044 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল আল  স িা-  ৃি নসজর 

আ  দ িািং- জাফর ল্লান াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 4647 2 7071 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9045 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আ  দ ম াছন স িা- কসির 

আ  দ িািং- জাফর ল্লান াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4647 2 7071 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9046 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর আল  স িা-  ৃি আলী 

আ  দ িািং- জাফর ল্লান াড়া

2.45 রত্মা ালিং -- -- 4647 2 7071 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9047 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছুরুি আল  স িা-  ৃি  াজী 

িফর িািং- জাফর ল্লান াড়া

0.30 রত্মা ালিং -- -- 4647 2 7071 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9048 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ টিেু স িা- নুরুল আল  

িািং- জাফর ল্লান াড়া

1.90 রত্মা ালিং -- -- 4647 2 7071 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9049 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ আ  দ স িা-  ৃি ম াোঃ 

িকিু িািং- জাফর ল্লান াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4677 2 7059 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9050 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কসির আ  দ স িা-  ৃি ম াোঃ 

িকিু িািং- জাফর ল্লান াড়া

0.30 রত্মা ালিং -- -- 4677 2 7059 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9051 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রসেদ আ  দ স িা-  ৃি ম াোঃ 

িকিু িািং- জাফর ল্লান াড়া

1.85 রত্মা ালিং -- -- 4677 2 7059 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9052 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জসগর আ  দ স িা-  ৃি ম াোঃ 

িকিু িািং- জাফর ল্লান াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4677 2 7059 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9053 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ আল  স িা-  ৃি 

ম াছন আলী িািং- 

জাফর ল্লান াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4677 2 7059 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9054 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল কসর  স িা-  কিুল 

আ  দ িািং- জাফর ল্লান াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4677 2 7059 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9055 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ফজল কসর  স িা-  কিুল 

আ  দ িািং- জাফর ল্লান াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 4677 2 7059 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9056 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রাসিল স িা- আিদুল গফুর 

িািং- ভালুসকয়া

0.30 রত্মা ালিং -- -- 3032 2 4077 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9057 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া গুড়া  নু স িা- আিদুল গফুর 

িািং- ভালুসকয়া

1.35 রত্মা ালিং -- -- 3032 2 4077 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9058 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ইউনুছ স িা- রস   স য়া িািং- 

ভালুসকয়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 3032 2 4077 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9059 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  াছন আলী স িা- রস   স য়া 

িািং- ভালুসকয়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 3032 2 4077 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9060 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো  আল  স িা- কালা স য়া 

িািং- ভালুসকয়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 3032 2 4077 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9061 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  ীর আ  দ স িা- কালা স য়া 

িািং- ভালুসকয়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 3032 2 4077 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9062 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর আ  দ স িা- কালা স য়া 

িািং- ভালুসকয়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 3032 2 4077 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9063 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কসির আ  দ স িা- কালা স য়া 

িািং- ভালুসকয়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4542 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9064 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জা াল উসিন স িা- নুর 

আ  দ িািং- ভালুসকয়া

2.20 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4542 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9065 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আয়াজ উসিন স িা- নুর 

আ  দ িািং- ভালুসকয়া

1.10 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4542 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9066 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নাসজর উসিন স িা- নুর 

আ  দ িািং- ভালুসকয়া

1.50 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4542 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9067 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জয়নাল উসিন স িা- নুর 

আ  দ িািং- ভালুসকয়া

1.46 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4542 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9068 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো  আল  স িা- আলী 

আ  দ িািং- ভালুসকয়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4542 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9069 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর জা ান স্বা ী- জাফর আল  

িািং- ভালুসকয়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4542 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9070 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কা াল উসিন স িা-  ৃি ঠান্ডা 

স য়া িািং- ভালুসকয়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4542 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9071 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো াি উসিন স িা- কা াল 

উসিন িািং- ভালুসকয়া

0.30 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4542 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9072 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলিাজ স িা- আিদুল  াসক  

িািং- ভালুসকয়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4542 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9073 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মিসলনা স্বা ী- আিদুল কসর  

িািং- ভালুসকয়া

0.30 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4542 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9074 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদু ছালা  স িা- ভুলু স য়া 

িািং- মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4501 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9075 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জাসগর ম াছন স িা- দলু স য়া 

িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4501 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9076 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আনু স য়া স িা-  ৃি কালা 

স য়া িািং- মিলী াড়া

1.80 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4501 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9077 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া দসললুর র  ান স িা- নুরু স য়া 

ফসকর িািং- মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4501 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9078 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিুল কালা  স িা- নুরু স য়া 

ফসকর িািং- মিলী াড়া

2.10 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4501 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9079 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িাদো আল  স িা- নুরু স য়া 

ফসকর িািং- মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4501 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9080 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ঠান্ডা স য়া স িা- নুরু স য়া 

ফসকর িািং- মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4501 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9081 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ আল  স িা-  ৃি গুরা 

স য়া িািং- মিলী াড়া

0.25 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4501 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9082 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল আল  স িা-  ৃি গুরা 

স য়া িািং- মিলী াড়া

0.25 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4501 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9083 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জাফর আল  স িা-  ৃি গুরা 

স য়া িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4501 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9084 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ আল  স িা-  ৃি গুরা 

স য়া িািং- মিলী াড়া

1.20 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4501 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9085 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  া ািুি আল  স িা-  ৃি গুরা 

স য়া িািং- মিলী াড়া

1.30 রত্মা ালিং -- -- 3057 2 4501 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9086 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ইি াইল স িা-  ৃি ম াজাস র 

িািং- মিলী াড়া

1.40 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9087 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল জসলল স িা-  ৃি ভুলু 

স য়া িািং- মিলী াড়া

0.10 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9088 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ফসকর আ  দ স িা-  ৃি ভুলু 

স য়া িািং- মিলী াড়া

2.15 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9089 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  ািলানা িুলিান স িা-  ৃি 

ভুলু স য়া িািং- মিলী াড়া

1.20 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9090 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িাসির আ  দ স িা-  ৃি ভুলু 

স য়া িািং- মিলী াড়া

2.10 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9091 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সিরাজ স য়া স িা- আিদুল 

জসলল িািং- মিলী াড়া

1.40 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9092 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  াসিিুর র  ান স িা- আস র 

 া জা িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9093 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল  াসক  স িা-  ৃি নুর 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

1.40 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9094 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুর রস   স িা-  ৃি নুর 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

1.20 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9095 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ আলী স িা-  ৃি এজা ার 

স য়া িািং- মিলী াড়া

1.30 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9096 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রসফি আল  স িা- ছছয়দ 

আল  িািং- মিলী াড়া

1.45 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9097 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদু ছালা  স িা-  ৃি 

মগালাল আ  দ িািং- মিলী াড়া

1.35 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9098 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ ইউনুছ স িা-  ৃি আিুল 

ম াছন িািং- মিলী াড়া

1.46 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9099 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আ  দ আলী স িা-  ৃি আিুল 

ম াছন িািং- মিলী াড়া

1.30 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9100 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো িুল আল  স িা-  ৃি 

মিলাল আ  দ িািং- মিলী াড়া

0.45 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9101 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো  আল  স িা-  ৃি ম াোঃ 

ম াছন িািং- মিলী াড়া

2.30 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9102 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো  জা ান স িা-  ৃি ম াোঃ 

ম াছন িািং- মিলী াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 3012 2 4682 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9103 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া টিেু স য়া স িা-  ৃি ফসরদ 

আল  িািং- মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3180 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9104 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ আলী স িা-  ৃি খুইল্লযা 

স য়া িািং- মিলী াড়া

1.80 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3180 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9105 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িাদো স য়া স িা-  ৃি  ীর 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

1.40 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3180 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9106 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সদসলায়ারা মিগ  স িা-  ুসি 

স য়া িািং- মিলী াড়া

1.60 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3180 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9107 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আসনায়ারা মিগ  স্বা ী- নুরুল 

ইিলা  িািং- মিলী াড়া

0.55 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3180 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9108 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আক্তার স য়া স িা- নজু স য়া 

িািং- মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3180 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9109 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িকু স য়া স িা- িিু স য়া িািং- 

মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3180 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9110 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছালা উসিন স িা-  ৃি জালাল 

উসিন িািং- মিলী াড়া

1.50 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3180 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9111 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল ইিলা  স িা-  ৃি ম াোঃ 

ম াছন িািং- মিলী াড়া

1.40 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3180 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9112 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মিলাল উসিন স িা-  ৃি আিদু 

শুকু্কর িািং- মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3180 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9113 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ কালু স িা-  ৃি ছছয়দ 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

1.70 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3159 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9114 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  াছু স য়া স িা-  ৃি সজন্নি 

আলী িািং- মিলী াড়া

1.50 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3159 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9115 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ আল  স িা-  ৃি নাসজর 

ম াছন িািং- মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3159 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9116 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া শুকু্কর স িা-  ৃি নাসজর ম াছন 

িািং- মিলী াড়া

1.60 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3159 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9117 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রসেদ আ  দ স িা-  ৃি 

মগালা  নিী িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3159 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9118 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ইছা আ  দ স িা-  ৃি আলী 

স সি িািং- মিলী াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3159 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9119 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িসদ আল  স িা-  ৃি িুলিান 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 1910 2 3159 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9120 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলী আ  দ স িা-  ৃি 

িসদউর র  ান িািং- মিলী াড়া

2.05 রত্মা ালিং -- -- 1663 2 2130 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9121 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ইছ াক আ  দ স িা-  ৃি 

কালা স য়া িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 1663 2 2130 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9122 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ আ  দ স িা-  ৃি কালা 

স য়া িািং- মিলী াড়া

2.40 রত্মা ালিং -- -- 1663 2 2130 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9123 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রসেদ আ  দ স িা-  ৃি কালা 

স য়া িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 1663 2 2130 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9124 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ফসরদ আ  দ স িা-  ৃি কালা 

স য়া িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 1663 2 2130 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9125 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর আ  দ স িা-  ৃি কালা 

স য়া িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 1663 2 2130 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9126 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জয়নাল আসিসদন স িা- জসলল 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 1663 2 2130 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9127 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জালাল উসিন স িা- জসলল 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 1663 2 2130 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9128 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছুরুি আল  স িা-  ৃি আিুল 

খাসয়র িািং- মিলী াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 1663 2 2130 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9129 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  সনায়ারা মিগ  স্বা ী-  ৃি 

খসললুর র  ান িািং- মিলী াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 1663 2 2130 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9130 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আকির আলী স িা-  ৃি 

খসললুর র  ান িািং- মিলী াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 1663 2 2130 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9131 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সিরাজ স য়া স িা-  ৃি খসললুর 

র  ান িািং- মিলী াড়া

0.30 রত্মা ালিং -- -- 1663 2 2130 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9132 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল ইিলা  স িা-  ৃি িসের 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

1.30 রত্মা ালিং -- -- 1663 2 2130 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9133 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ আলী স িা-  ৃি এজা ার 

স য়া িািং- মিলী াড়া

1.52 রত্মা ালিং -- -- 1666 2 2136 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9134 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো াি উসিন স িা- িসের 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 1666 2 2136 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9135 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ রসফক স িা- িসের 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

0.15 রত্মা ালিং -- -- 1666 2 2136 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9136 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জালাল উসিন স িা- িসের 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

1.82 রত্মা ালিং -- -- 1666 2 2136 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9137 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িুজা উসিন স িা- িসের 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

2.24 রত্মা ালিং -- -- 1666 2 2136 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9138 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আব্বাছ উসিন স িা- িসের 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

2.33 রত্মা ালিং -- -- 1666 2 2136 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9139 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কসফল স িা-  ৃি জব্বর  ুলু্লক 

িািং- মিলী াড়া

2.30 রত্মা ালিং -- -- 1666 2 2136 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9140 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আসরফা মিগ  স্বা ী- ফসরদ 

আল  িািং- মিলী াড়া

2.40 রত্মা ালিং -- -- 1666 2 2136 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9141 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  সনরা মিগ  স্বা ী- ম াোঃ 

মনা ান িািং- মিলী াড়া

2.40 রত্মা ালিং -- -- 1666 2 2136 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9142 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িসদ আল  স িা-  ৃি  কিুল 

আ  দ স সি িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 1666 2 2136 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9143 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রুসিল স িা- িা ািুসিন িািং- 

মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 1666 2 2136 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9144 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর আল  স িা- রিেন আলী 

িািং- মিলী াড়া

2.20 রত্মা ালিং -- -- 1666 2 2136 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9145 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ ম াছন স িা- রিেন 

আলী িািং- মিলী াড়া

2.10 রত্মা ালিং -- -- 1666 2 2136 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9146 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ েসফকুর র  ান স িা- 

 ৃি এজা ার স য়া িািং- 

মিলী াড়া

1.60 রত্মা ালিং -- -- 1661 2 2866 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9147 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ ো  জা ান স িা-  ৃি 

মগালা  কাসদর িািং- মিলী াড়া

0.30 রত্মা ালিং -- -- 1661 2 2866 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9148 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রসফ আল  স িা-  ৃি নস  

উসিন িািং- মিলী াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 1661 2 2866 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9149 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ িািুল স িা- ম াোঃ আস ন 

িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 1661 2 2866 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9150 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আসজ ুল্লা  স িা- রসেদ 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

2.31 রত্মা ালিং -- -- 1661 2 2866 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9151 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ জা াঙ্গীর স িা-  ৃি িাচা 

স য়া িািং- মিলী াড়া

2.40 রত্মা ালিং -- -- 1661 2 2866 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9152 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  া ুনুল ইিলা  স িা- িসগর 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 1661 2 2866 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9153 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মিদার উসিন স িা-  ৃি 

 াসিিুর র  ান িািং- মিলী াড়া

2.50 রত্মা ালিং -- -- 1661 2 2866 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9154 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ফাসি া মিগ  স্বা ী-  ৃি 

আেরাফ স য়া িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 1661 2 2866 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9155 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ ফারুক স িা- জসকর 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

1.35 রত্মা ালিং -- -- 1661 2 2866 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9156 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রসেদ আ  দ স িা-  ৃি ম াোঃ 

ম োন আলী িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 1661 2 2866 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9157 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল জসলল স িা- ে র 

আলী িািং- মিলী াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 1661 2 2866 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9158 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদু শুকু্কর স িা- ে র আলী 

িািং- মিলী াড়া

2.15 রত্মা ালিং -- -- 1661 2 2866 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9159 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ে র আলী স িা-  ৃি 

ম াজাস র িািং- মিলী াড়া

0.35 রত্মা ালিং -- -- 1661 2 2866 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9160 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  সনায়ারা মিগ  স্বা ী- আলী 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 1661 2 2866 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9161 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মিাফাইল আ  দ স িা-  ৃি 

ম াজাস র স য়া িািং- মিলী াড়া

1.60 রত্মা ালিং -- -- 1661 2 2866 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9162 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ কা াল স িা- আিুল 

 াসি  িািং- মিলী াড়া

0.65 রত্মা ালিং -- -- 1806 2 3128 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9163 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ আিছার স িা- আিুল 

 াসি  িািং- মিলী াড়া

135.00 রত্মা ালিং -- -- 1806 2 3128 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9164 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো  জালাল স িা- আিুল 

 াসি  িািং- মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 1806 2 3128 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9165 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো াি উসিন স িা-  ৃি রসেদ 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

0.45 রত্মা ালিং -- -- 1806 2 3128 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9166 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জসি  উসিন স িা-  ৃি রসেদ 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

0.30 রত্মা ালিং -- -- 1806 2 3128 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9167 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া েসফ আল  স িা-  ৃি  াছু 

স য়া িািং- মিলী াড়া

0.60 রত্মা ালিং -- -- 1806 2 3128 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9168 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর আল  স িা-  ৃি  াছু স য়া 

িািং- মিলী াড়া

2.15 রত্মা ালিং -- -- 1806 2 3128 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9169 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াক্তার স িা- নাজু স য়া িািং- 

মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 1806 2 3128 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9170 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িাদো স য়া স িা-  ৃি  াসিিুর 

র  ান িািং- মিলী াড়া

2.40 রত্মা ালিং -- -- 1806 2 3128 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9171 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  সরয়  খািুন স্বা ী-  ৃি ম াোঃ 

োস দ িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 1806 2 3128 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9172 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া জা ানারা মিগ  স্বা ী- িািুল 

স য়া িািং- মিলী াড়া

1.35 রত্মা ালিং -- -- 1806 2 3128 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9173 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রসেদ আ  দ স িা-  ৃি 

আিদুল আসজজ িািং- মিলী াড়া

0.50 রত্মা ালিং -- -- 1648 2 3165 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9174 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ফসরদ আ  দ স িা- রসেদ 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

0.55 রত্মা ালিং -- -- 3185 2 4676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9175 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া কসির আ  দ স িা- রসেদ 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

1.40 রত্মা ালিং -- -- 3185 2 4676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9176 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছসব্বর আ  দ স িা- রসেদ 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

1.35 রত্মা ালিং -- -- 3185 2 4676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9177 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আয়ুিুল ইিলা  স িা-  ৃি 

খাইরুজ্জা ান িািং- মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 3185 2 4676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9178 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল ইিলা  স িা-  ৃি 

খাইরুজ্জা ান িািং- মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 3185 2 4676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9179 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো  জা ান স িা-  ৃি 

খাইরুজ্জা ান িািং- মিলী াড়া

0.55 রত্মা ালিং -- -- 3185 2 4676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9180 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রা  ি উল্লা  স িা-  ৃি আিু 

ো া িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 3185 2 4676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9181 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ কালু স িা-  ৃি আিু 

ো া িািং- মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 3185 2 4676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9182 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া েসফ আল  স িা-  ৃি ফসকর 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

0.30 রত্মা ালিং -- -- 3185 2 4676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9183 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া খুরসেদ আল  স িা-  ৃি নুর 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

1.25 রত্মা ালিং -- -- 3185 2 4676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9184 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলী আ  দ স িা-  ৃি ম াোঃ 

আলী িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 3185 2 4676 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9185 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া লাল ড্রাইভার স িা-  ৃি ম াোঃ 

আলী িািং- মিলী াড়া

2.20 রত্মা ালিং -- -- 3185 2 4676 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9186 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িুলিান আ  দ স িা-  ৃি 

 সনা স য়া িািং- মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 8070 2 12205 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9187 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ আলী স িা-  ৃি আিুল 

কাসি  িািং- মিলী াড়া

1.50 রত্মা ালিং -- -- 8070 2 12205 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9188 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ছছয়দ আল  স িা-  ৃি 

আছ ি আলী িািং- মিলী াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 8070 2 12205 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9189 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া  সফজ স িা-  ৃি  াজী 

ইি াইল িািং- মিলী াড়া

3.00 রত্মা ালিং -- -- 8070 2 12205 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9190 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলী আ  দ স িা-  ৃি কালা 

চান িািং- মিলী াড়া

2.00 রত্মা ালিং -- -- 8070 2 12205 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9191 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া মিালাই ান স িা-  ৃি 

িদরুজ্জা ান িািং- মিলী াড়া

1.50 রত্মা ালিং -- -- 8070 2 12205 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9192 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ইউিুফ আলী স িা-  ৃি 

খসললুর র  ান িািং- মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 8070 2 12205 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9193 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া রস   স য়া স িা-  ৃি আলী 

স য়া িািং- মিলী াড়া

1.00 রত্মা ালিং -- -- 8070 2 12205 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9194 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আিদুল  াসক  স িা-  ৃি 

আছ ি আলী িািং- মিলী াড়া

1.00 রত্মা ালিং -- -- 8070 2 12205 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9195 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া িসদউজ্জা ান স িা-  ৃি 

আিদুল জসলল িািং- মিলী াড়া

0.40 রত্মা ালিং -- -- 8070 2 12205 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9196 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ম াোঃ কালু স িা-  ৃি আিদুল 

কসর  িািং- মিলী াড়া

0.20 রত্মা ালিং -- -- 8070 2 12205 2 রসিি ঘর/িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9197 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুরুল ইিলা  স িা-  ৃি ো াি 

স য়া িািং- মিলী াড়া

1.54 রত্মা ালিং -- -- 8070 2 12205 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9198 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া ো াি স য়া স িা-  ৃি আিদুর 

রসেদ িািং- মিলী াড়া

1.30 রত্মা ালিং -- -- 8070 2 12205 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9199 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আলী আ  দ স িা-  ৃি ছছয়দ 

আ  দ িািং- মিলী াড়া

1.40 রত্মা ালিং -- -- 8070 2 12205 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9200 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া নুর আ  দ স িা-  ৃি রস   

আলী িািং- মিলী াড়া

0.30 রত্মা ালিং -- -- 8070 2 12205 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9201 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া প্রভা িড়ুয়া স িা-  ৃি লাল 

আঞু্জর িড়ুয়া িািং- মিলী াড়া

3.20 রত্মা ালিং -- -- 8045 2 12181 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9202 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া আনন্দ িড়ুয়া স িা-  ৃি লাল 

আঞু্জর িড়ুয়া িািং- মিলী াড়া

1.20 রত্মা ালিং -- -- 8045 2 12181 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9203 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ভালুসকয়া সলেন িড়ুয়া স িা-  ৃি িাচারণ 

িড়ুয়া িািং- মিলী াড়া

1.20 রত্মা ালিং -- -- 8045 2 12181 2 রসিি ঘর/িিি সভো

9204 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ছুর আলী, স িা- ৃি  াসক  

আলী িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9205 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে োরস ন, স িা-ছুর আলী িািং-ঐ 2.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9206 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নসি ম াসিন, স িা-নুর আল  

িািং-ঐ

2.15 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9207 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দল  সজদ, স িা-  ৃি 

নাসজর ম াসিন িািং-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9208 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নুরুল আল , স িা-ছিয়দ 

ম াস্তফা িািং-িালুখালী  সি  

 াড়া, ১নিং িয়াডম , উসখয়া, 

কক্সিাজার

1.40 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9209 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ফসরদ আল , স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9210 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জাফর আল , স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9211 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ছছয়দ আল , স িা-ঐ  িািং-ঐ 2.00 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9212 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ো  আল , স িা-ছছয়দ 

ম াস্তফা  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9213 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে সিরাজুল, স িা-ঐ  িািং-ঐ 2.15 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9214 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে িুলিান, স িা-সিরাজুল 

ইিলা   িািং-ঐ

2.30 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9215 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াস দুল, স িা-ম া াম্মদ  িািং-

ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9216 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াসলক, স িা-ম া াম্মদুর 

র  ান  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9217 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ি িু, স িা- ৃি আবু্দল  াসক  

 িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9218 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ডা: ফসরদ, স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9219 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  নজুর আল , স িা- ৃি 

আবু্দল  াসক   িািং-ঐ

2.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9220 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ম াজাসম্মল, স িা-আলী 

আ  দ িািং-িালুখালী  সি  

 াড়া, ১নিং িয়াডম , উসখয়া, 

কক্সিাজার

0.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9221 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে মিানাস য়া, স িা-ঐ  িািং-ঐ 2.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9222 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  সরয়  খািুন, স্বা ী-নুরুল িের 

 িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9223 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে সগয়াি উসিন, স িা-ফজল 

কসর   িািং-ঐ

2.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9224 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ো িুন্না ার, স্বা ী-কা াল 

উসিন  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9225 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দল আসজজ ম ম্বার, স িা-

ছিয়দ নুর  িািং-ঐ

1.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9226 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ো িুল  ক, স িা- ৃি আস র 

ম াসিন  িািং-ঐ

2.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9227 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আলী আ  দ, স িা-  িািং-ঐ 0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9228 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নজু স িী, স িা-আলী ম াসিন  

িা-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9229 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  া  ুদুল  ক, স িা- আবু্দর 

রসেদ  িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9230 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  ুন্না, স িা- ৃি নুরুল ইিলা   

িািং-ঐ

2.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9231 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দর র  ান, স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9232 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আিুল ম াসিন  ুসি, স িা-

িুলিান  িািং-ঐ

2.40 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9233 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  সজির  াষ্টার, স িা-আিুল 

ম াসিন  ুিী  িািং-ঐ

1.95 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9234 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ো িুল আল , স িা- ৃি 

আবু্দর রসেদ  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9235 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নুরুল  ক, স িা- ৃি আবু্দল 

 াসক   িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9236 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দ রস  , স িা- আবু্দ রসেদ 

প্রকাে গুরাস য়া  িািং-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9237 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে িসদ আল , স িা- ৃি মগালা  

েরীফ  িািং-ঐ

1.00 উসখয়ার ঘাে 97 2 237 2 রসিি িিি সভো

9238 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে কাসে , স িা- ৃি ইয়াকুি  

িািং-ঐ

0.16 উসখয়ার ঘাে 97 2 237 2 রসিি িিি সভো

9239 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ছিয়দ আ  দ, স িা- ৃি 

 কিুল আ  দ  িািং-ঐ

1.70 উসখয়ার ঘাে 97 2 237 2 রসিি িিি সভো

9240 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ো িুল আল   সনয়া, স িা-

ছিয়দ আ  দ  িািং-ঐ

1.95 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9241 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দ ম ানাফ, স িা- ৃি 

আসজজুর র  ান  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9242 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দ ছালা , স িা-ঐ  িািং-ঐ 2.00 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9243 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আিু আল , স িা- ৃি 

আসজজুর র  ান িািং-িালুখালী 

 সি   াড়া, ১নিং িয়াডম , 

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9244 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ম ৌ: আিুল কালা , স িা-ঐ  

িািং-ঐ

2.50 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9245 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  কিুল আ  দ, স িা- ৃি 

আস র িকি িািং-ঐ

2.15 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9246 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নাসজর ম াসিন, স িা- ৃি 

ইি াইল  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9247 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আস র িুলিান, স িা- ৃি 

সিকান্দর  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9248 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  নজুর আল , স িা-ঐ  িািং-ঐ 2.70 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9249 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে িািুল স য়া, স িা-আবু্দল 

 িলি  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9250 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ম া াম্মদ ম াসিন, স িা- ৃি 

 াসক  আলী  িািং-ঐ

1.85 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9251 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জাফর, স িা- ৃি  াসফজুর 

র  ান  িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9252 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নাসির উসিন, স িা-ম া: আলী 

আ  দ  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9253 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জস র উসিন, স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9254 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ডা: জসি , স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9255 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ো জা ান, স িা-ম া: আলী 

আ  দ  িািং-িালুখালী  সি  

 াড়া, ১নিং িয়াডম , উসখয়া, 

কক্সিাজার

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9256 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ো িুল হুদা, স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9257 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ফজল কসর , স িা- ৃি 

আেরাফুর র  ান িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9258 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জাফর স িী, স িা-ইউিুফ 

জালাল প্রকাে সেকড় ছিদয িািং-

ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9259 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আফছার স য়া, স িা- ৃি 

আবু্দল কসর  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9260 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ো জা ান, স িা-ঐ  িািং-ঐ 2.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9261 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে সদদারুল আল , স িা- ৃি 

 কিুল আ  দ  িািং-ঐ

1.20 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9262 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নুরুল িের, স িা- ৃি সিরাজুল 

 ক  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9263 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জাস দ আল , স িা- াজী নুর 

আ  দ  িািং-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9264 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে মখারসেদ আল , স িা-ঐ  

িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9265 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ছিয়দ আল , স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9266 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াজী নুর আ  দ, স িা- ৃি 

ম াছন আলী  িািং-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9267 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নাসির উসিন, স িা-ফজল 

কসর   িািং-িালুখালী  সি  

 াড়া, ১নিং িয়াডম , উসখয়া, 

কক্সিাজার

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9268 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ইসলয়াছ, স িা- াজী জস র 

আ  দ  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9269 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ম া:  ািান, স িা-ফজল কসর  

 িািং-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো িন  া লা দাসয়র করা আসছ

9270 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াজী নু্রৃুল  াসক , স িা- ৃি 

িাছা স য়া  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9271 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াজী  স  উসিন, স িা- ৃি 

িাচা স য়া িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9272 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াজী ো িুসিন, স িা-ঐ িািং-

ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো িন  া লা দাসয়র করা আসছ

9273 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াজী নুরুল আল , স িা-ঐ  

িািং-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9274 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ম া াম্মদ ম াসিন  সনয়া, স িা-

আবু্দল কসর   িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9275 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নুরুল ইিলা  ( ধু স িী), 

স িা-মিকান্দর আলী  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9276 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে রসফক, স িা- ৃি ফসয়জ ো   

িািং-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো িন  া লা দাসয়র করা আসছ

9277 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জসি , স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9278 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াজী নুরুল  ক, স িা- ৃি 

ইয়াকুি আলী  িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9279 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আ: গসণ, স িা- ৃি আবু্দ 

ম ানাফ  িািং-িালুখালী  সি  

 াড়া, ১নিং িয়াডম , উসখয়া, 

কক্সিাজার

2.00 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9280 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে এখলাছুর কসির গিং, স িা- ৃি 

আলী ম াসিন িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো িন  া লা দাসয়র করা আসছ

9281 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াজী ফজল কসর , স িা- ৃি 

আবু্দর রসেদ  িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো িন  া লা দাসয়র করা আসছ

9282 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে অধযা ক ছিয়দ নুর, স িা-ঐ  

িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9283 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নুর আ  দ, স িা- ৃি আলী 

আ  দ  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো িন  া লা দাসয়র করা আসছ

9284 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ম লাল উসিন, স িা-ঐ  িািং-ঐ 2.00 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো িন  া লা দাসয়র করা আসছ

9285 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াজী রিেন আলী, স িা- ৃি 

নুর আলী  িািং-ঐ

0.50 উসখয়ার ঘাে 157 2 207 2 রসিি িিি সভো

9286 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  কিুল আ  দ, স িা- ৃি 

জাসকর ম াসিন  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9287 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে সিসিক আ  দ, স িা- কিুল 

আ  দ  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো

9288 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জহুর আ  দ, স িা- ৃি 

সছসিক আ  দ  িািং-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো

9289 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ম াছন, স িা- ৃি খসললুর 

র  ান  িািং-ঐ

0.14 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো

9290 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে রাজা  াগলা, স িা-  িািং-ঐ 0.15 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9291 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ছছয়দ কসর , স িা-ে র আলী 

 িািং-ঐ

0.14 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো

9292 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াষ্টার নুরুল আল , স িা- ৃি 

আবু্দল লসিফ  িািং-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো

9293 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ো াি উসিন, স িা- ৃি 

আবু্দল লসিফ  াষ্টার িািং-

িালুখালী  সি   াড়া

0.15 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো

9294 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে সগয়াি উসিন, স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.14 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো

9295 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  স  উসিন, স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.14 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো

9296 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে লসিফুল িের, স িা- ৃি 

ফসরদুল িের  িািং-ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো

9297 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে সদদার আল , স িা-আিু 

সিসিক  িািং-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো

9298 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আিু আ  দ, স িা- ৃি জাফর 

আল   িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো

9299 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  সনর আ  দ, স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.14 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো

9300 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আিুল কালা  প্রকাে িাছন 

ড্রাইভার, স িা-ঐ  িািং-ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো

9301 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ছিয়দ আল  িাদো, স িা-

র  ি উল্লা  ফসকর  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো

9302 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ছিয়দ কসর , স িা- ৃি ে র 

উল্লা   িািং-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো

9303 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জাফর আল , স িা- ৃি 

আবু্দল লসিফ  িািং-ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো

9304 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জা ানারা, স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.14 উসখয়ার ঘাে 313 2 415 2 রসিি িিি সভো

9305 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে সদলা ম াছন, স িা- ৃি 

ম া াম্মদ ইিলা   িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 94 2 204 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9306 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াজী আবু্দল গফুর, স িা- ৃি 

আলী ম াছন ম ম্বার িা- 

িালুখালী  সি   াড়া

0.10 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9307 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ফসরদ আল , স িা-আলী 

ম াছন ম ম্বার িা- িািং-

িালুখালী  সি   াড়া, ২নিং 

িয়াডম , উসখয়া, কক্সিাজার

2.00 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9308 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ম া াম্মদ ম াছন, স িা-ঐ  

িািং-ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9309 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নুরুল ইিলা , স িা- ৃি নুর 

আ  দ  িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9310 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে খুরসেদ আল , স িা-জাফর 

আল   িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9311 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নুর আল , স িা- ৃি ইি াক 

ড্রাইভার  িািং-ঐ

0.13 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9312 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দর রস  , স িা- ৃি 

ইি াইল  িািং-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9313 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ম া: জসি , স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.12 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9314 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আকির আ  দ, স িা- ৃি 

ইউিুফ আলী  িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9315 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নুরু ফসকর, স িা-িসফউল্লা   

িািং-ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9316 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ছিয়দ আল , স িা-ঐ  িািং-ঐ 2.00 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9317 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নসি ম াছন, স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.12 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9318 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে খুরসেদা মিগ , স্বা ী-আবু্দল 

 াসলক  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9319 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আসরফা মিগ , স্বা ী-ম াছন 

আ  দ  িািং-ঐ

1.90 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9320 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে মিাফাসয়ল আ  দ, স িা- ৃি 

আলী আ  দ িািং-ঐ

0.13 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9321 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে সফসরাজ আ  দ, স িা-ঐ  িািং-

ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9322 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নুর আল , স িা- ৃি আলী 

আ  দ িািং-িালুখালী  সি  

 াড়া, ২নিং িয়াডম , উসখয়া, 

কক্সিাজার

1.85 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9323 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জাস দ আল , স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.13 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9324 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে খুরসেদা মিগ , স্বা ী-িাদো 

স য়া  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9325 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আসয়ো মিগ , স্বা ী- ৃি 

িসিিুর র  ান  িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9326 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে স জান, স িা- ৃি জাফর 

আল   িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9327 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আসনায়ার, স িা-ঐ  িািং-ঐ 1.65 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9328 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জসি  উসিন, স িা- ৃি 

ইি াইল িািং-ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9329 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে মিসল , স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.13 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9330 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে িসের আ  দ, স িা-  ৃি 

 সনরুজ্জা ান  িািং-ঐ

1.70 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো িন  া লা দাসয়র করা আসছ

9331 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে িািুল, স িা-িসের আ  দ  

িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো িন  া লা দাসয়র করা আসছ

9332 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আসিদা খািুন, স্বা ী- ৃি 

রসফক  িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9333 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দ ছালা  স িী, স িা- ৃি 

নুর আ  দ  িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9334 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দল কসর , স িা-ঐ  িািং-ঐ 1.90 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9335 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দল  াসক , স িা- ৃি আলী 

ম াসিন  িািং-ঐ

0.13 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9336 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দল  ক, স িা-আবু্দল 

 সজদ  িািং-ঐ

0.13 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9337 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে সজয়ািুল  ক, স িা-আবু্দল 

 সজদ  িািং-ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9338 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দল  ক, স িা-কসর  উল্লা  

িািং-িালুখালী  সি   াড়া, 

২নিং িয়াডম , উসখয়া, কক্সিাজার

1.95 উসখয়ার ঘাে 319 2 433 2 রসিি িিি সভো

9339 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আলী ম াসিন, স িা- ৃি 

আেরাফ আলী িািং-িালুখালী 

 ূিম  াড়া, ১নিং িয়াডম , উসখয়া, 

কক্সিাজার

0.15 উসখয়ার ঘাে 397 2 508 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি দাসয়র করা 

আসছ

9340 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে কাসদর ম াসিন, স িা-ঐ  িািং-

ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 397 2 508 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি দাসয়র করা 

আসছ

9341 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াস দুল  ক, স িা- ৃি 

ম াকিার আ  দ িািং-ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 397 2 508 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি দাসয়র করা 

আসছ

9342 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে খসল ুল কসির, স িা- ৃি ম ৌ: 

কসির আ  দ িািং-ঐ

1.85 উসখয়ার ঘাে 397 2 508 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি দাসয়র করা 

আসছ

9343 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ছালা ি উল্লা , স িা- ৃি আ: 

িাসর িািং-ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 397 2 508 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি দাসয়র করা 

আসছ

9344 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ইসলয়াছ, স িা-ঐ িািং-ঐ 0.15 উসখয়ার ঘাে 397 2 508 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি দাসয়র করা 

আসছ

9345 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আিু িক্কর, স িা- ৃি ছছয়দ 

আ  দ িািং-ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 397 2 508 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি দাসয়র করা 

আসছ

9346 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ো িুল আল , স িা- ৃি 

ঠাÐৃা স য়া  িািং-ঐ

1.85 উসখয়ার ঘাে 397 2 508 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি দাসয়র করা 

আসছ

9347 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে সফসরাজ আল , স িা- ৃি 

ছছয়দ আ  দ  িািং-ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো িন  া লা দাসয়র করা আসছ

9348 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে সিরাজুল কসির, স িা-ঐ  িািং-

ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9349 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  া ফুজুর র  ান, স িা-

সফসরাজ আল   িািং-ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9350 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ম ৌ: নুর ম াসিন, স িা-ঐ  

িািং-ঐ

1.50 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9351 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে িাদো স য়া, স িা- ৃি ো িুল 

আল   িািং-ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9352 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ছিয়দ নুর, স িা-ঐ  িািং-ঐ 1.40 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9353 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দর র  ান, স িা- ৃি 

ইউিু  আলী  িািং-ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9354 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে সগয়াি উসিন, স িা- ৃি 

ঠাÐৃা স য়া িািং-িালুখালী  ূিম 

 াড়া, ২নিং িয়াডম , উসখয়া, 

কক্সিাজার

0.15 উসখয়ার ঘাে 397 2 508 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি দাসয়র করা 

আসছ

9355 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে মিসলনা আকিার, স্বা ী-মিসল  

উল্লা   িািং-ঐ

1.60 উসখয়ার ঘাে 397 2 508 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি দাসয়র করা 

আসছ

9356 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াজী আবু্দল গফুর, স িা- ৃি 

আিুল কাসে   িািং-ঐ

1.70 উসখয়ার ঘাে 397 2 508 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি দাসয়র করা 

আসছ

9357 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আিু ছিয়দ, স িা- ৃি ম ৌ: 

কসির আ  দ িািং-ঐ

0.15 উসখয়ার ঘাে 397 2 508 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি দাসয়র করা 

আসছ

9358 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আলী আকির, স িা- ৃি 

আেরাফ আলী িািং-ঐ

1.85 উসখয়ার ঘাে 397 2 508 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি দাসয়র করা 

আসছ

9359 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দ জব্বার, স িা-ঐ  িািং-ঐ 0.15 উসখয়ার ঘাে 397 2 508 2 রসিি িিি সভো উসেদ প্রস্তাি দাসয়র করা 

আসছ

9360 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে লাইলা মিগ , স্বা ী-ম াজার 

স য়া  িািং-ঐ

1.95 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9361 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  সনায়ারা মিগ , স্বা ী-ছিয়দ 

আ  দ  িািং-ঐ

1.80 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9362 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াসিিুর র  ান, স িা-ম িান 

আলী  িািং-ঐ

1.50 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9363 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে িসদউর র  ান, স িা-ঐ  িািং-

ঐ

1.40 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9364 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে অসছয়র র  ান, স িা-ঐ  িািং-

ঐ

1.80 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9365 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ছছয়দ ছালা , স িা- ৃি জাফর 

আলী  িািং-ঐ

1.60 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9366 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে িািুল স য়া, স িা-ঐ  িািং-ঐ 1.70 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9367 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  সনর স য়া, স িা- ৃি আকরা  

উল্লা   িািং-ঐ

1.80 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9368 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নুর ম া াম্মদ, স িা- ৃি আিুল 

কাসে   িািং-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9369 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জনু স য়া, স িা-আকরা  উল্লা  

 িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9370 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে মদৌলু জাফর, স িা- ৃি আবু্দল 

গফুর িািং-িালুখালী  ূিম  াড়া, 

২নিং িয়াডম , উসখয়া, কক্সিাজার

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9371 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ছালা  আ  দ, স িা- ৃি 

 াসফজ আলী  িািং-ঐ (িানুর 

িাস র সখল)

2.25 উসখয়ার ঘাে 346 2 459 2 রসিি িিি সভো

9372 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ম ৌ: গফুর, স িা-িজু উল্লা  

িািং-ঐ

0.25 উসখয়ার ঘাে 346 2 459 2 রসিি িিি সভো

9373 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দল কসর , স িা-ঐ িািং-ঐ 2.15 উসখয়ার ঘাে 346 2 459 2 রসিি িিি সভো

9374 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জুনু স য়া, স িা-আলী ম াছন 

িািং-ঐ

0.25 উসখয়ার ঘাে 346 2 459 2 রসিি িিি সভো

9375 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ম া াম্মদ ইিলা , স িা- ৃি 

রু ান আলী িািং-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 346 2 459 2 রসিি িিি সভো

9376 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ছিয়দ কসর , স িা-ঐ িািং-ঐ 2.00 উসখয়ার ঘাে 346 2 459 2 রসিি িিি সভো

9377 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে মগারা স য়া, স িা-ঐ িািং-ঐ 0.24 উসখয়ার ঘাে 346 2 459 2 রসিি িিি সভো

9378 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জসি , স িা-ফজল কসর  িািং-

ঐ

0.25 উসখয়ার ঘাে 346 2 459 2 রসিি িিি সভো

9379 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আলী ম াছন, স িা- ৃি  াসক  

আলী িািং-ঐ

0.25 উসখয়ার ঘাে 346 2 459 2 রসিি িিি সভো

9380 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আকির আ  দ, স িা- ৃি 

এয়াকুি আলী িািং-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 346 2 459 2 রসিি িিি সভো

9381 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে রস  া খািুন, স্বা ী-নুরুল 

আল  িািং-ঐ

0.25 উসখয়ার ঘাে 346 2 459 2 রসিি িিি সভো

9382 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  কিুল আ  দ, স িা- ৃি 

ইউছুি আলী িািং-ঐ

0.25 উসখয়ার ঘাে 346 2 459 2 রসিি িিি সভো

9383 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জয়নাল আসিদীন, স িা-নুরুল 

ইিলা  িািং-ঐ

0.25 উসখয়ার ঘাে 346 2 459 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9384 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জা াঙ্গীর মিসল , স িা- ৃি 

আবু্দর রসেদ িািং-ঐ

0.25 উসখয়ার ঘাে 346 2 459 2 রসিি িিি সভো

9385 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জাফর ইকিাল, স িা-ঐ িািং-ঐ 2.15 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9386 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ভুলু, স িা-আস র আলী িািং-

িালুখালী  ূিম  াড়া, ১নিং 

িয়াডম , উসখয়া, কক্সিাজার

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9387 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দর রসেদ, স িা-আবু্দি 

ছালা  িািং-ঐ

2.17 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9388 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নুর আ  দ, স িা- ৃি  াসক  

আলী িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9389 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে কাসে  আলী, স িা-নুর 

আ  দ িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9390 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে িাফা স য়া, স িা- ৃি আিুল 

ম াছন িািং-ঐ

2.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9391 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দল  ািুদ, স িা-ৃ্ঐ িািং-ঐ 0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9392 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে িি ান ড্রাইভার, স িা- ৃি 

ইব্রা ী  িািং-ঐ

1.95 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9393 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  ুসিয়া, স িা- ৃি আিু ছিয়দ 

িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9394 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আসছয়া খািুন, স্বা ী- ৃি িসছর 

আ  দ িািং-ঐ

1.50 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9395 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ছিয়দ নুর, স িা-আবু্দল  াসক  

স িী িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9396 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আসেক, স িা-ছিয়দ নুর িািং-

ঐ

1.50 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9397 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে কালা স য়া, স িা- ৃি 

মিাসল ান িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9398 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জহুর আল , স িা- ৃি 

িুলিান আলী িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9399 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ফসরদুল আল , স িা-ঐ িািং-ঐ 1.40 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9400 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  নু স য়া, স িা-ঐ িািং-ঐ 0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9401 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে কালু স য়া, স িা- ৃি রিেন 

িািং-ঐ

1.80 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9402 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দল জসলল, স িা- ৃি 

রিেন িািং-িালুখালী  ূিম  াড়া, 

২নিং িয়াডম , উসখয়া, কক্সিাজার

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9403 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ছিয়দ নুর, স িা-নুর আ  দ 

িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9404 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নুরুল আল , স িা- ৃি ইউিুি 

আলী িািং-ঐ

1.70 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9405 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আল  স য়া, স িা- ৃি িুলিান 

আ  দ িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9406 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দল গফুর, স িা- ৃি আবু্দ 

রসেদ িািং-ঐ

1.80 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9407 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে িাসছক িিদাগর, স িা- ৃি 

কাসদর ম াছন িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9408 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দল  ক, স িা-ঐ িািং-ঐ 1.50 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9409 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আসজজুল  ক, স িা-ঐ িািং-ঐ 0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9410 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ো ছুল আল , স িা-আবু্দল 

 িলি িািং-ঐ

1.60 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9411 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে িসদউর র  ান, স িা-ঐ িািং-ঐ 0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9412 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দর র  ান, স িা-ঐ িািং-ঐ 1.15 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9413 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে কসির আ  দ, স িা-আলী 

ম াসিন িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9414 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে সিসিক আ  দ, স িা- ৃি 

ম াসিন আলী িািং-ঐ

1.50 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9415 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে জসি  স য়া, স িা-ঐ িািং-ঐ 0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9416 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে রিেন আলী, স িা- ৃি কসির 

ম াসিন িািং-ঐ

1.70 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9417 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে সিরাজ, স িা- ৃি ছসব্বর 

আ  দ িািং-িািং-িালুখালী  ূিম 

 াড়া, ১নিং িয়াডম , উসখয়া, 

কক্সিাজার

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9418 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ো িুল আল , স িা- ৃি 

ম া াম্মদ আল  িািং-িালুখালী 

 ূিম  াড়া, ১নিং িয়াডম , উসখয়া, 

কক্সিাজার

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9419 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াজী জাস ল আ  দ, স িা-

 ৃি ম ৌলভী ইি াইল িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9420 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ম া: আস ন, স িা- ৃি কাসে  

ড্রাইভার িািং-ঐ

2.00 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো িন  া লা দাসয়র করা আসছ

9421 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আবু্দি িালা , স িা- ৃি 

আবু্দি িিুর িািং- িািং-িালুখালী 

 ূিম  াড়া, ২নিং িয়াডম , উসখয়া, 

0.11 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো িন  া লা দাসয়র করা আসছ

9422 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াসিিুর র  ান, স িা-ঐ িািং-ঐ 1.95 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো িন  া লা দাসয়র করা আসছ

9423 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ম া: কালু স য়া, স িা-ঐ িািং-ঐ 2.12 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9424 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে সিরাজুল  ক, স িা-ঐ িািং-ঐ 0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9425 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ম া: আল , স িা- ৃি আবু্দল 

গফুর িািং-ঐ

2.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9426 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ো জা ান, স িা-জহুর আল  

িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9427 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নুর জা ান, স্বা ী-েসফ আল  

িািং-ঐ

2.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9428 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আলী আ  দ ম ম্বার, স িা-

 ৃি নুর আলী সিকদার িািং-ঐ

2.12 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9429 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াজী আবু্দল  সজদ, স িা-ঐ 

িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9430 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে কাসে  আলী সিকদার, স িা-ঐ 

িািং-ঐ

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9431 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  াসক  আলী, স িা-ঐ িািং-ঐ 0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9432 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  ারুন, স িা- ৃি ম ৌ: সছসিক 

িািং-ঐ

2.12 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9433 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে আলী আ  দ, স িা- ৃি আিুল 

িের িািং- িািং-িালুখালী  ূিম 

 াড়া, ১নিং িয়াডম , উসখয়া, 

কক্সিাজার

0.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9434 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে নসজর আ  দ, স িা- ৃি ঐ 

িািং-িালুখালী  ূিম  াড়া, ১নিং 

িয়াডম , উসখয়া, কক্সিাজার

2.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9435 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে  সনর আ  দ, স িা- ৃি িাছা 

স য়া িািং-ঐ

1.10 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9436 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া উসখয়ারঘাে ফজল কাসদর ভূটু্ট, স িা-

ম াছন আলী িািং-ঐ

0.12 উসখয়ার ঘাে 355 2 490 2 রসিি িিি সভো

9437 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িাইফুল ইিলা , স িং আস র 

 াজ া  িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9438 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল ইিলা , স িং ঐ  িািং ঐ 0.20  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9439 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদু  ািুদ স িং  ৃি ম ঠান 

আলী  িািং ঐ

2.20  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9440 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল ম ািাসলি, স িং  ৃি 

কা াল আ াম্দ  িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9441 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল কালা  স িং  ৃি কা াল 

আ াম্মদ  িািং ঐ

1.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9442 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী রসেদ আ াম্মদ, স িং আিদুল 

 ুনাফ,  িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9443 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাফর আল ,স িং ঐ  িািং ঐ 1.24  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9444 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জস র আ াম্মদ,স িং মিালাই ান 

 িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9445 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাফর আল , স িং ঐ  িািং ঐ 1.20  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9446 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সদদার,স িং  ৃি ম া াম্মদ 

ম াসিন  িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9447 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ইি াইল,স িং  ৃি আিদুল 

 ািুদ,  িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9448 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াস দ ম াসিন,স িং ম া াম্মদ 

ম াসিন িািং িালুখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

2.10  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9449 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল  াসলক ,স িং ম া াম্মদ 

ম াসিন িা্ ৃিংঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9450 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল িির , স িং  ৃি আিদুল 

 াসক   িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9451 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল িের, স িং আিদু মিাি ান 

 িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9452 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী খাইরুল িির, স িং ঐ  িািং ঐ 1.50  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9453 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল কসির, স িং ঐ  িািং ঐ 0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9454 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল  ক, স িং ঐ  িািং ঐ 0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9455 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফজল  ক, স িং আিদুল 

 াসক , িািং সেয়াসলয়া  াড়া, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

2.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9456 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িাইদুল  ক, স িং ঐ  িািং ঐ 0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9457 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  া া ুদুল  ক , স িং ঐ  িািং ঐ 2.10  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9458 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী র  ি উল্লাহ্ৃ্, স িং  ৃি 

মৃসৃগালা  মিাি ান  িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9459 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুর রসেদ স িং জাফর আল  

 িািং ঐ

1.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9460 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: আল  স িং  ৃি আিদুল 

জসলল িািং  িালুখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

2.10  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9461 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দ নুর,স িং ফজল কসর ,  

িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9462 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসনায়ারা মিগ ,  জিং  ৃি 

আিদুল  াসক ,  িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9463 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফজল কসর , স িং  ৃি ছিয়দ 

আল   িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9464 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িাচা স য়া স িং ঐ  িািং ঐ 2.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9465 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদু কসর  স িং- আিদু 

মিাি ান,  িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9466 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িুলিান স িং আিদুল কসর ,  

িািং ঐ

2.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9467 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িাদো ,  ৃি নুর আ াম্মদ ,  

িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9468 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নসজর  ম াছন, স িং- ৃি জলাল 

উসিন িািং-ঐ

2.10  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9469 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল কসর , স িং  ৃি নুরুল 

ইিলা   িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9470 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ইয়াছস ন জিং  ৃি নুরুল  ক,  

িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9471 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ইনা ুল  ক, স িং  ৃি ম ৌলভী 

 া  ুলদ,  িািং ঐ

1.95  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9472 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী খুরেীদ আল , স িং ম া াম্মদ 

ম াছন,  িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9473 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আলী আ াম্মদ স িং  ৃি ইয়াকুি 

আলী, িািং  িালুখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9474 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আকির আ াম্মদ,সৃ  িং  ৃি 

ইয়াকুি আলী  িািং ঐ

2.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9475 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম ান্তাজ মিগ , জিং নুরুন্নিী  

িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9476 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো ছুল আল  ,স িং  ৃি কালা 

স য়া  িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9477 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল  ক, স িং  ৃি মিালায় ান 

  িািং ঐ

1.90  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9478 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মজিস ন ,স্বা ী  রুসিল রানা 

িািংঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9479 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আছ া, জিং আিুল ো া,  িািং 

ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9480 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মগালা  কাসদর, স িং  ৃি 

ম াসিন আলী িািং ঐ

2.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9481 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম ািসনয়ারা, জিং কা াল িািং ঐ 0.10  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9482 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মিসল , স িং আিদুল কাসদর 

িািং ঐ

2.10  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9483 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল  ািান, স িং সদল ম াছন 

িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9484 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কা াল স িং আিদুল কাসদর িািং 

ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9485 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নাসছর, স িং আিদুল কাসদর িািং 

ঐ

2.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9486 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদু কাদসর স িং  ৃি কালা 

স য়ািািং  িালুখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.10  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9487 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কাসে ,স িং ম া াম্মদ জসলল 

িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9488 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িুজুরুছ,স িং ঐ িািং ঐ 0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9489 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো  আল , স িং ঐ িািং ঐ 0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9490 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী খাইরুল আস ন, স িং ঐ িািং ঐ 0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9491 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দ আল ,স িং ম া াম্মদ 

জসলল িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9492 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িক্তার স িং ইয়াকুি আলী, িািং ঐ 0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9493 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াসনফ,স িং ঐ িািং ঐ 1.90  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9494 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ইউছু ,স িং  াসনফ িািং ঐ 0.10  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9495 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ইব্রা ী  স িং ঐ িািং ঐ 1.80  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9496 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিু িাস র ,স িং ম া াম্মদ 

ম াসিন িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9497 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল  াসি , স িং ঐ িািং ঐ 1.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9498 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল  নজুর, স িং ঐ িািং ঐ 1.20  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9499 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল আফিার, স িং ইয়াকুি 

আলী,িািং  িালুখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9500 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল জব্বর, স িং ইয়াকুি 

আলী িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9501 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জসি , স িং ঐ িািং ঐ 0.10  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9502 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আলী আকির, স িং ঐ িািং ঐ 2.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9503 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল আকির, স িং ঐ িািং ঐ 0.10  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9504 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল খাসলক, স িং ঐ িািং ঐ 1.80  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9505 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুর রস  , স িং ঐ িািং ঐ 0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9506 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল গফুর, স িং  ৃি কালা 

স য়া িািং ঐ

1.20  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9507 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কালু,স িং  ৃি মগালা  কাসদর, 

িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9508 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ইউিুফ ,স িং িুলিান আ াম্মদ, 

িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

Page 838



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9509 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ইউনুছ,স িং ম া াম্মদ  াসনফ, 

িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9510 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল কালা , স িং ম া াম্মদ 

ম াসিন, িািং ঐ

2.40  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9511 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল কালা ,স িং িক্তার 

আ াম্মদ িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9512 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী রস  া খািুন, স িং িক্তার 

আ াম্মদ,িািং  িালুখালী, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

1.85  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9513 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মরাসজনা , জিং  ৃি িসফ 

আল , িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় উেসদ প্রস্তাি দসিয়া আসছ

9514 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফখর উসিন, স িং  ৃি ম াসিন 

আলী িািং ঐ

2.30  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড় -----

9515 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুছাফা, স িং ম া াম্মদ আলী, 

িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 486 2 378 রসিি ঘর-িাসড়

9516 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী েসফউল িের, স িং  ৃি 

 সনরুজা ান, িািং ঐ

1.72  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9517 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সিরাজুল  ক, স িং  ঐসিং ঐ 0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9518 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কায়িার  াস দ, স িং আবু্দল 

 ন্নান, িািং ঐ

1.80  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9519 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সগয়াি উসিন, স িং  ৃি 

ম া:আলী,িািংঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9520 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াস্তাজুল  ক,স িং  ৃি 

ম ৌলভী আ:আসজজ,িািংঐ

1.50  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9521 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  ুসফজ  উসিন, স িং ছিয়দুল 

 ক,িািংঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9522 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আছাফ উসিন, স িং  ৃি 

এরোদুল  ক, িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9523 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জসি  উসিন, স িং  ৃি ম ৌলভী 

এরোদুল  ক, িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9524 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম লাল উসিন,স িংঐ িািং ঐ 1.15  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9525 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সগয়াি উসিন, স িং ঐিািং  

িালুখালী, উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9526 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নাসছর উসিন, স িং ঐ িািং ঐ 0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9527 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  ায় ুল  ক,স িং ম াস্তাজুল, 

িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9528 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাফর আলা , স িং  ৃি 

ফজলুল  ক, িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9529 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  স  উসিন, স িং ছিয়দুল  ক, 

িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9530 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সফসরাজ আ াম্মদ, স িং ঐ িািং 

ঐ

2.00  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9531 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  ুক্তার স য়া, স িং ঐ িািং ঐ 2.50  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9532 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম ািারক, স িং ঐ  িািং ঐ 0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9533 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াজাসম্মল  ক, স িং ঐ িািং ঐ 0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9534 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দুল  ক, স িং  ৃি ম ৌলভী 

আ:আসজজ, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9535 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম ৌলভী ো ছুল  ক, স িং  ৃি 

আ:আসজজ, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9536 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ ছানুল্লা  স িং ম ৌলভী 

ে ছুল  ক, িািং ঐ

1.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9537 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফসয়জুল্লা , স িং ঐ িািং ঐ 0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9538 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িানাউল্লা , স িং ঐিািং  

িালুখালী, উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

1.15  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9539 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  ুক্তার আ া ¥দ, স িং  ৃি 

ফসয়জ আ াম্মদ, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9540 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জস র উসিন, স িং  ুক্তার 

আ াম্মদ, িািং ঐ

1.50  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9541 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম লাল উসিন, স িং ঐ িািং ঐ 0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9542 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল  নজুর, স িং  ৃি 

িিায়দুল  ক, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9543 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল  াসে ,, স িং ঐ িািং ঐ 1.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9544 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুিাস র, স িং ঐ িািং ঐ 0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9545 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল কাসি , স িং ঐ িািং ঐ 0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9546 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আবু্দল গফুর, স িং  ৃি ম ৌলভী 

আবু্দল  ক, িািং ঐ

1.08  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9547 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আবু্দৃু িাত্তার, স িং ম ৌলভী 

আবু্দল  ক, িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9548 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আবু্দল  াসলক, স িং ঐ িািং ঐ 1.45  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9549 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নূরুল কসির, স িং  ৃি আবু্দ 

শুকু্কর, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9550 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নূরুল আস ন, স িং ঐ িািং ঐ 1.40  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9551 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নূরুল আল , স িং ঐিািং  

িালুখালী, উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

1.35  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9552 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কু িুন্না ার, স িংঐ িািং ঐ 1.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9553 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া:ইিলা , স িং  ৃি আিু 

িক্কর, িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9554 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নূরুল  ক ,স িং ম া াম্মদ 

ইিলা , িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9555 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফজলুল  ক, স িং ঐ িািং ঐ 1.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9556 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াস দুল  ক, স িং ঐ িািং ঐ 0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9557 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আলিাফ ম াসিন, স িং 

ম া াম্মদ ইিলা , িািং ঐ

1.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9558 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আস র  া জা, স িং  ৃি 

সিরাজুল  ক, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9559 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ আস র ম ািন, স িং 

ঐ িািং ঐ

1.80  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9560 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মছা ুদা খািুন,স্বা ী:সরয়াজুল 

 ক, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9561 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াজাপ্পর  আ  দ, স িং  ৃি 

স র ম াসিন, িািং ঐ

1.80  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9562 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আবু্দল  ািুদ ,স িংআিু িক্কর, 

িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9563 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল কাসি , স িং আবু্দল 

 ািুদ, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9564 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম ৌিুদা মিগ , স িং আবু্দল 

 ািুদ,িািং  িালুখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

1.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9565 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী এনা ুল  ক, স িং ঐ িািং ঐ 0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9566 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল কাসি , স িং িুলিান 

আ  দ িািং ঐ

1.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9567 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নূর ম াসিন, স িং ো িুল 

আল , িািং ঐ

1.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9568 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাকাসরয়া, স িং ছিয়দুল 

 ক,িািং-ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9569 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাফর আল , স িং ঐ, িািং ঐ 0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9570 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দ আ াম্মদ, স িং  ৃি নসজর 

আ াম্মদ, িািং ঐ

1.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9571 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল কাসদর, স িং খায়রুল 

িির,স িং-ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9572 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুজসলল, িািং খায়রুল িের, 

িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9573 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল কসির, স িং ঐ িািং ঐ 1.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9574 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী খায়রুল িির, স িং  ৃি আিুল 

ম াসিন, িািং ঐ

0..20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9575 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িুলিান আ াম্মদ, স িং নসজর 

আ াম্মদ িািং ঐ

1.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9576 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুর র  ি , স িং আিদুল 

জসলল িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9577 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল ম াস্তফা,স ঙ আিদু 

র  ান,িািং ধা নখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

1.40  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9578 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল জসলল,স িংঐ 0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9579 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কা াল উসিন, স িং আিদু 

রস  , িািং ঐ

1.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9580 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল রস  , স িং  ৃি 

ফজুলুল  ক,িািং- ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9581 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িাইফুল, স িং আিদুর রস  , 

িািং ঐ

2.15  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9582 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী শুকু্কর, স িং আিদুল গফুর, িািং 

ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9583 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল ইিলা ,স িং  ৃি  ািুৃু 

স য়া িািং ঐ

1.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9584 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াস্তফা খািুন, স িং জিং  ৃি 

 ািু স য়া, িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9585 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: নুরুল  ক, স িং  ৃি 

ম া াম্মদ আলী িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9586 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল কালা , স িং ঐ িািং ঐ 0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9587 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী গুল মচস র,স িং  ৃি মগালা  

ম াসিন িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9588 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সদল ম া াম্মদ স িং  ৃি জাস দ 

আল , িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9589 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল খাসলক, স িং   ৃি 

জাফর আল , িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9590 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী র  ি উল্লাহ্ৃ্, স িং ঐিািং  

ধা নখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

1.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9591 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মিলাল উসিন, স িং সদল 

ম া াম্মদ িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9592 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম লাল উসিন, স িং ঐিািং- ঐ 1.45  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9593 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  ুক্তার স য়োঃৃা, স িং  ৃি ছসগর 

আ াম্মদ,িািং-ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9594 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল আল ,স িং  ৃি ফজল 

কসর  , িািং ঐ

1.50  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9595 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ মিালায় ান, স িং  ৃি 

আ ীর  াজ া িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9596 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফসরদ আল , স িং  ৃি আ াম্মদ 

িালা  িািং ঐ

1.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9597 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফজর কসর , স িং ফসরদ আল  

, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9598 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  া া ুদুল  ক, স িং ঐ িািং ঐ 1.40  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9599 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিু  াস দ, স িং ঐ িািং ঐ 0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9600 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সরদুয়ানুল আসজজ, স িং ঐিািং 1.50  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9601 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: রসফক , স িং  ৃি 

ম া াম্মদ আলী, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9602 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  া া ুদুর  ক, স িং নুরুল 

কসির, িািং ঐ

1.65  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9603 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর ম া াম্মদ, স িং েসফউল 

িেরিািং  ধা নখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9604 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দুল  ক, স িং নুরুল কসরি 

িািং ঐ

1.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9605 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জু িু  না ার, স িং  ৃি  ৃি 

আিদুল শুকু্কর িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9606 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আস ন, স িং ম া:  সজিুল  ক, 

িািং ঐ

1.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9607 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াজাসম্মল  ক, স িং  ৃি 

আিদুল  ক, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9608 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মিলাল উসিন, স িং  ৃি আিদুল 

 ক, িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9609 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াজী নুরুল  ক, স িং  ৃি আিদু 

 ািুদ িািং ঐ

1.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9610 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  সফজ উসিন, স িং  াজী নুরুল 

 ক, িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9611 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িস ন উসিন, স িং  াজী নুরুল 

 ক, িািং ঐ

1.40  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9612 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িাইফুল ইিলা , স িং  ৃি 

আিদুল  ক িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9613 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো জা ান, স িং  ৃি নুরুল 

িের, িািং ঐ

1.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9614 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আক্তার কালা , স িং  ৃি 

ইউিুফ আলী িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9615 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো  আল ,স িং ইউিু  আলী 

িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9616 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাসন আল ,স িং ঐিািং  

ধা নখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9617 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িি ান,স িং ঐ িািং ঐ 0.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9618 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  া  ুদুল  ক, স িং নুরুল কসির, 

িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9619 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসজজুল  ক, স িং ঐ িািং ঐ 0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9620 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল কসির, স িং িিায়দুল  ক 

িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9621 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মগাল িা ার মিগ , জিং  ৃি 

ইউিু  আলী িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9622 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নজরুল ইিলা , স িং  ৃি 

আোফ স য়া িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9623 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল ইিলা , স িং ঐ িািং ঐ 1.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9624 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদু  সজদ, স িং ঐ িািং ঐ 0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9625 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদু িাত্তার, স িং ঐ িািং ঐ 1.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9626 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদু  ান্নান,স িং ঐ িািং ঐ 0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9627 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর না ার, জিং আিদুর র  ান, 

িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9628 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মরনুয়ারা মিগ , জিং আয়ুি 

আলী, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9629 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিু সছসিক, স িং  ৃি আনজু 

স য়া,িািং  ধা নখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9630 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসনায়ারা মিগ , জিং িুলিান 

আ াম্মদ িািং ঐ

1.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9631 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জসি  স িং ছিয়দ আ াম্মদ িািং 

ঐ

1.15  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9632 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জয়নাল উসিন, স িং ঐ িািং ঐ 0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9633 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদু শুকু্কর, স িং  ৃি আিদু 

িালা  িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9634 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: ইি াইল, স িং  কিুল 

আ াম্মদ িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9635 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াসফজ  কিুল আ াম্মদ, স িং 

 ৃি আিদুল  সজদ িািং ঐ

1.00  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9636 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর আ াম্মদ স িং ঐ িািং ঐ 2.00  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9637 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: মিানালী, স িং ঐ িািং ঐ 0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9638 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল  ন্নান, স িং মিানালী, 

িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9639 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  সনায়ারা মিগ , জিং  ৃি 

আিদুল  সজদ িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9640 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাফর আল , স িং  ৃি মগালা  

ম াসিন, িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9641 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল কসর , স িং জাফর 

আল , িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9642 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মখাসেদা, জিং জা াল 

উসিন,িািং  ধা নখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

2.15  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9643 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জহুরা মিগ , জিং ম া: আল , 

িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9644 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নাসছ া আক্তার,জিং  ৃি আিদুল 

কসর  িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9645 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল কসর , স িং আিুল 

ম াসিন, িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9646 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী   িাজ মিগ , জিং মিালায় ান 

িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9647 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জয়নাল,স িং মিালায় ান, িািং ঐ 0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9648 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জা াল, স িং ঐ িািং ঐ 1.90  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9649 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মিলাল, স িং ঐ,িা ঐ 0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9650 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী খাসলদা , জিং নুর ম াসিন, িািং 

ঐ

2.17  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9651 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িুলিান আ াম্মদ, স িং  ৃি 

কালা স য়া, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9652 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল খাসলক, স িং িুলিান 

আ াম্মদ, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9653 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দ কসর , স িং আিদু 

 কিািং  ঐ

2.40  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9654 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসজজুল  ক, স িং  ৃি আিদু 

িালা  িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9655 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদু শুকুর, স িং ঐিািং  

ধা নখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9656 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মরদুয়ানুল কসর , স িং আিদু 

শুকু্কর, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9657 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদু রস  , স িং ৃি আিদুল 

শুকু্কর িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9658 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিু ছিয়ি, স িং আিদু শুকু্কর, 

িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9659 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জালাল উসিন, স িং ম া: 

ইি াইল িািং ঐ

2.15  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9660 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ইি াইল,স িং  ৃি আিদুল 

ম ানাসয়  িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9661 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জস র উসিন, স িং ইি াঈল, 

িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9662 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মিসলনা আক্তার জিং  াসফজ 

নুর ম াসিন, িািং ঐ

2.40  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9663 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কা াল উসিন, স িং িাসজর 

 ুলু্লক, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9664 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জা াল উসিন, স িং ম া: 

ইি াইল িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9665 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: জসলল, স িং আিদু 

ম ানাসয়  িািং ঐ

2.80  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9666 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল আিছার স িং ঐ িািং ঐ 1.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9667 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল জসলল, স িং ঐ িািং ঐ 0.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9668 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: োসকল, স িং নুরুল 

ম াস্তফািািং  ধা নখালী, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

1.35  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9669 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল ইিলা  স িং  ৃি আস র 

ম াসিন, িািং ঐ

1.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9670 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল আল ,স িং ফজল কসর  

িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9671 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল আিছার স িং ঐ িািং ঐ 1.35  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9672 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ইি াক, স িং আিু িাস র, িািং 

ঐ

1.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9673 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সজয়ািুল  ক, স িং ঐ িািং ঐ 0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9674 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম ৌলভী জফলুল  ক, স িং  ৃি 

 াস দ আলী িািং ঐ

2.15  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9675 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী খাসলদা মিগ  , জিং ো িুল 

আল  িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9676 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ইয়ািস ন আক্তার, স িং  ৃি 

আিদুল জসলল িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9677 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল িের স িং  ৃি আিদু 

জসলল িািং ঐ

1.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9678 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মগাল িা ার, জিং  ৃি ফসয়জ 

আ াম্মদ িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9679 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল গফুর, স িং  ৃি কালা 

স য়া িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9680 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী রাসজয়া, জিং  েসফউল িের িািং 

ঐ

1.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9681 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জসকর আল , স িং  ৃি 

আয়ািিািং  ধা নখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.25  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9682 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো  আল , স িং ঐ িািং ঐ 1.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9683 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কা াল ম াসিন, স িং  ৃি 

আিদুর র  ান িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়

9684 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর িানু , স্বা ী নুরুল কসির, 

িািং ঐ

1.30  ালিংখালী - - 485 2 351 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9685 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী স জান ,স িং নুর ইিলা ,িািং 

মগৌজ মঘানা, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

1.50  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9686 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিু সিসিক, স িং িােু স য়া, 

িািং ঐ

0.40  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9687 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াসে , স িং-িুজুরুি স য়া, িািং 

ঐ

1.25  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9688 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো ছু ,স িং  ৃি ম া াম্মদ 

ম াসিন, িািং ঐ

0.40  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9689 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর কাসদর স িং নুর কসির, িািং 

ঐ

1.30  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9690 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কসল ুল্লাহ্ৃ্ স িং  ৃি ম া াম্মদ 

আলীিা্ ৃিংঐ

1.25  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9691 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মদসলায়ার স িং  কিুল আ াম্মদ 

িািং ঐ

0.40  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9692 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আক্তার, স িং শুকু্কর িািং ঐ 1.25  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9693 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসজজুর র  ান, স িং চাদস য়া 

িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9694 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িাইফুল ইিলা ,স িং ম ান্তাজ 

স িীিািং মগৌজ মঘানা, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

1.55  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9695 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: ম াসিন স িং  ৃি নুর 

আল  িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9696 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী অসল আ াম্মদ,স িং জাসনয়া 

িিদগার িািং ঐ

1.25  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9697 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছাসনায়ারা, জিং জাসনয়া 

িিদাগর িািং ঐ

0.40  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9698 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  সলয়া খািুন, জিং মিানা আলী 

িািং ঐ

1.30  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9699 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ াম্মদ,স িং িুলিান িািং ঐ 0.05  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9700 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিু কালা   স িং িাদো 

স য়ািািং মগৌজ মঘানা, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

2.15  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9701 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাফর আল ,স িং ইউিু  আলী 

িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9702 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িুলিান আ াম্মদ, স িং  ৃি 

আোফ স য়া িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9703 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কা াল উসিন, স িং  ৃি আিদু 

িালা  িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9704 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কা রুল, স িং নুর আল , িািং ঐ 1.40  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9705 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর আল , স িং  ৃি ম াছন 

আলীিািংঐ

0.20  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9706 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর আল  স িী, স িং  ৃি 

ম াছন আলী িািং ঐ

1.35  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9707 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  নু স িী , স িং  ৃি  াছান 

স িীিািং মগৌজ মঘানা, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

1.50  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9708 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কালা স য়া, স িং ঐ িািং ঐ 0.10  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9709 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী খায়রুল িির, স িং  ৃি 

ম া াম্মদ ম ািন, িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9710 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল িির,স িং ইি াইল িািং 

ঐ

1.20  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9711 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল আল , স িং ইিলা  

স য়ািািংঐ

0.40  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9712 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদু  ন্নান,স িং আিদু  ািুদ 

িািং ঐ

1.40  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9713 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফসরদ স িং  ৃি জাফরিািংঐ 0.20  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9714 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো াি উসিন, স িং  ৃি িাচা 

স য়ািািংঐ

1.30  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9715 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  সনর আ াম্মদ,স িং  ৃি িুলিান 

আ াম্মদ,িািংঐ

2.10  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9716 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কাসদর ম াসিন, স িং  ৃি 

িাস দ আল , িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9717 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সিরাজ স িং  ৃি ঐ িািং ঐ 0.30  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9718 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফসরদ, স িং ইউিু  আলী িািং ঐ 0.30  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9719 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মিসল , স িং  ৃি  ুিসল  

িসলিািংঐ

2.10  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9720 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো াি উসিন, স িং  ৃি আলী 

আ াম্মদ,িািং মগৌজ মঘানা, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

2.00  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9721 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী লুলু আরা, জিং জাস দ আল  

িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9722 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জা ানারা, জিং ম া াম্মদ 

আল , িািং ঐ

0.05  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9723 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ আলী, স িং  ৃি ে ি 

 ুলু্লক,িািং- ঐ

2.10  ালিংখালী - - 483 2 রসিি ঘর-িাসড়

9724 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নূরুল  ক, স িং  ৃি আ াম্মদ 

িালা ,িািং  ঐ

0.20  ালিংখালী - - 2682 2 1131 রসিি ঘর-িাসড়

9725 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাফার আল  ,স িং ঐ িািং ঐ 2.00  ালিংখালী - - 2682 2 1131 রসিি ঘর-িাসড়

9726 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো িুল আল , স িং  ৃি 

আ াম্মদ িালা িািং  উত্তর 

র  সির সিল, 

0.20  ালিংখালী - - 2682 2 1131 রসিি ঘর-িাসড়

9727 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জুস ার আল  ,স িং  ৃি নসজর 

আ াম্মদ,িািং দ ন খালী

1.35  ালিংখালী - - 2682 2 1131 রসিি ঘর-িাসড়

9728 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  স জ ,স িং  ৃি ঐ িািং ঐ 0.20  ালিংখালী - - 2682 2 1131 রসিি ঘর-িাসড়

9729 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নূরুল আিছার ,স িং ঐ িািং ঐ 0.20  ালিংখালী - - 2682 2 1131 রসিি ঘর-িাসড়

9730 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আবু্দল  সজদ, স িং ঐ িািং ঐ 2.00  ালিংখালী - - 2682 2 1131 রসিি ঘর-িাসড়

9731 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াসিিুল্লা  ,স িং  ৃি কালা 

স য়া,িািং উত্তর  ধয  র  সির 

সিল,উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9732 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো  জালাল, স িং  াসিুল্লাহ্ৃ্, 

িািং ঐ

2.18  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9733 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাস দ ম াসিন, স িং  ৃি রসক  

আলী, িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9734 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কসল ুল্লাহ্ৃ্ ,স িং  ৃি  কিুল 

আ াম্মদ িািং ঐ

2.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9735 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল কসির, স িং কসল ুল্লাহ্ৃ্, 

িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9736 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল কালা ,স িং  ৃি েসফ 

উল্লাহ্ৃ্ িািং ঐ

1.95  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9737 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিু সিসিক, স িং  ৃি েফর 

আলী, িািং ঐ

2.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9738 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: আল , স িং আিু সিসিক 

িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9739 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো াজান,স িং আিু সছসিকিািং  

উত্তর র  সির সিল, 

উসখয়া,ক্ৃ্িিাজার।

1.85  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9740 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: আসয়জ, স িং ঐ িািং ঐ 0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9741 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাফর আল , স িং  ৃি জালাল 

আ াম্মদ িািং ঐ

2.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9742 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল কাসে , স িং  ৃি জাফর 

আল , িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9743 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল  াসে , স িং  ৃি জাফর 

আল , িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9744 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল আল , স িং  ৃি কালা 

স য়া িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9745 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী েসফকুল আল  , স িং নুরুল 

আল , িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9746 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ আয়ুি, স িং  ৃি কালা 

স য়া, িািং ঐ

2.14  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9747 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ আল , স িং আিদুর 

রসেদ, িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9748 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সদল দার স য়া স িং ম া াম্মদ 

আল , িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9749 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল আিছার,স িং ঐ িািং ঐ 2.00  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9750 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াসনক ,স িং ঐ িািং ঐ 0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

Page 853



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9751 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কসির আ াম্মদ ,স িং  ৃি 

খসললুরর র  ান িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9752 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো  আল ,স িং  ৃি নুর 

আ াম্মদিািং  উত্তর র  সির 

সিল, উসখয়া,ক্ৃ্িিাজার।

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9753 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো াি উসিন ,স িং  ৃি নুর 

আ াম্মদ িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9754 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দ কসর ,স িং  ৃি ছিয়দ 

নুর িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9755 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদু িত্তার, স িং  ৃি জাসকর 

ম াসিন, িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9756 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  সনায়ারা স িং  ৃি ম া াম্মদ 

ম াসিন, িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9757 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসজজুল  ক ,স িং  ৃি 

েসফউল  ক, িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9758 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ ম াসিন, স িং  ৃি 

গুরা স য়া,িািং  ধয  র  সির 

সিল, উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9759 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরূল  ক, স িং ম া াম্মদ 

ম াসছন, িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9760 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নিী ম াসিন, স িং  ৃি গুরা 

স য়া, িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9761 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী েস দুল  ক, স িং  ৃি নিী 

ম াছন, িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9762 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দুল  ক, স িং  ৃি নিী 

ম াছন, িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9763 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  া  ুদুল  ক, স িং নিী 

ম াসিন, িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9764 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাস দ ম াছন, স িং মগারা 

স য়ািািংঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9765 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসনায়ার স িং  ৃি জালাল 

আ ম্মদ,িািং  উত্তর র  সির 

সিল, উসখয়া,ক্ৃ্িিাজার।

1.25  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9766 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িাইফুল ইিলা , স িং ঐ িািং ঐ 0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9767 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফসকর আ াম্দ, স িং ঐ িািং ঐ 2.00  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9768 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফসরদ আল  স িং  ৃি  ীর 

আ াম্মদ িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9769 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদু  ািুদ, স িং জির  ুলু্লক, 

িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9770 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম ৌলভী আস নুল্লাহ্ৃ্, স িং 

আিদু  ািুদ িািং ঐ

2.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9771 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ইউনুছ স িং  ৃি ফসরদ 

আ াম্মদিািংঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9772 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জহুর আল , স িং  ৃি নজু 

স য়া িািং ঐ

1.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9773 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আলিাজ স য়া, স িং  ৃি 

আিদুর র  ান িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9774 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম ান্তাজ স য়া,  ৃি ঐ িািং ঐ 1.25  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9775 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম ািারক, স িং ঐ িািং ঐ 0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9776 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিু িাস র,স িং  ৃি ম া াম্মদ 

 াসিনিািংঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9777 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াস্তাক আ াম্মদ স িং িািং ঐ 2.00  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9778 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাসন আল ,সৃ  িং  ৃি 

ম া াম্মদ  াসিন,িািং  উত্তর 

র  সির সিল, 

উসখয়া,ক্ৃ্িিাজার।

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9779 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: ফারুক, স িং ঐ িািং ঐ 0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9780 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদু  াসলক, স িং  ৃি আিদু 

িালা , িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9781 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুর রস  , স িং ঐ িািং ঐ 2.30  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9782 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিু মিসল , স িং ঐ িািং ঐ 0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9783 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল  ন্নান, স িং ছিয়দ নুর 

িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9784 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো জা ান, স িং ঐিািংঐ 1.80  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9785 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর ম া াম্মদ,স িং  ৃি নসজর 

আ াম্মদ িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9786 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াজাস র স য়া, স িং  ৃি ম া: 

ম াসিন, িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9787 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দ আল , স িং আিদুর 

রসেদ, িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9788 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো ছুল আল , স িং  ৃি নুর 

ইিলা  িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

9789 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী েিকি আলী, স িং  ৃি  াজী 

কা াল উসিন,িািং  ধয  

র  সির সিল, উসখয়া, 

0.10  ালিংখালী - - 2414 12 1223 রসিি ঘর-িাসড়

9790 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াজী ো ছুল আল , ঐ িািং ঐ 0.10  ালিংখালী - - 2414 12 1223 রসিি ঘর-িাসড়

9791 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আরোদ উল্লাহ্, স িং  ৃি  াজী 

কা াল উসিনিািং  উত্তর 

র  সির সিল, 

2.00  ালিংখালী - - 2414 12 1223 রসিি ঘর-িাসড়

9792 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াজী ো ছুল আল,সৃ  িং  ৃি 

 াজী মিানা কাদসর িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2437 2 1211 রসিি ঘর-িাসড়

9793 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  সফদুল আল , স িং  ঐ িািং ঐ 0.10  ালিংখালী - - 2437 2 1211 রসিি ঘর-িাসড়

9794 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মখারসদে আল  ,স িং ঐ িািং ঐ 0.10  ালিংখালী - - 2437 2 1211 রসিি ঘর-িাসড়

9795 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল আল , স িং ঐ িািং ঐ 2.00  ালিংখালী - - 2437 2 1211 রসিি ঘর-িাসড়

9796 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সকিসরয়া,সৃ  িং  াজী ছিয়দ 

আল , িািং ঐ

0.10  ালিংখালী - - 2437 2 1211 রসিি ঘর-িাসড়

9797 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কসির আ  দ , স িা-  ৃি 

আস রুজ্জা ানিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9798 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ  দ ম াসিন , স িা-  ৃি 

ইজ্জি আলীিািং- ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9799 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ: িালা  , স িা-  ৃি াস দ 

িকিুিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9800 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর ইিলা , স িা-  ৃি াস দ 

িকিুিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9801 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আস রিালা  , স িা-  াস দ 

িকিুিািং- ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9802 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী স র কাসে  , স িা- 

আইনউসিনিািং-ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9803 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর আল  , স িা- 

আলীস য়ািািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9804 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর ইিলা  , স িা- 

আলীস য়ািািং-  র  সির সিল, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

2.00  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9805 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর আল  ম ৌলভী , স িা- 

আলীস য়ািািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9806 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আস র ম াসিন , স িা- 

ছিয়দুরর  ানিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9807 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কসল ুল্লা  , স িা- 

আিুলিেরিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9808 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মিকান্দর আলী, স িা- আলী 

ম াসিনিািং- ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9809 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াজাস রআলী , স িা- 

 ৃিখুইলযাস য়ািািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9810 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আলী ম াসিন , স িা- ম া: 

ইি াইলিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9811 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ইি াকআ  দ , স িা- আলী 

ম াসিনিািং- ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9812 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আবু্দলনূর , স িা-  ৃি 

ছিয়দুরর  ানিািং-ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9813 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসজ উসিন , স িা- ঐিািং- ঐ 2.00  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9814 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দ নুর , স িা- 

 ৃিখুইলযাস য়ািািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9815 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আবু্দলগফুর , স িা- ঐিািং- ঐ 0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9816 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরআ  দ , স িা- 

কালাস য়ািািং- ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9817 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কালাস য়া , স িা- আ: 

র  ানিািংÑ ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9818 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াজীিুলিানআ  দ , স িা- 

 ৃিনুরউসিনিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9819 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আলী ম াছন ,স িা- 

 াজীিুলিানআ  দিািং- ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9820 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী লালস য়া , স িা- ৃি  গুরা 

স য়ািািং-  র  সির সিল, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9821 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মফারকানআলী , স িা- ঐিািং- 

ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9822 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুো া, স িা- ঐিািং- ঐ 0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9823 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াক্তার আ  দ , স িা- ঐিািং-

ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9824 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরইিলা  , স িা-  ৃিআিুল 

ম াসিনিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9825 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আস নউল্লা  , স িা- 

 াসজআিুসিসিকিািং- ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9826 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আলীআ  দ , স িা- 

 ৃি াজীআিুসিসিকিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9827 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াজীআিুসিসিক , স িা- 

 ৃিআস রেসরফিািং-ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9828 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নাসজর ম াসিন, স িা- 

 ৃি কিুলআলীিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9829 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আলী স য়া, স িা- 

 ৃিনুরুউসিনিািং- ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9830 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কালা স য়া, স িা-  ৃি 

আিুিক্করিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 1449 রসিি ঘর-িাসড়

9831 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াজী নুর আ  দ , স িা-  ৃি 

আ:  াস দিািং- ঐ

0.25  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9832 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর আল  , স িা-  ৃিআিুল 

ম াসিনিািং- ঐ

2.25  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9833 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আয়ুি ইিলা  , স িা- ঐিািং- 

ঐ

0.25  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9834 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুলিের, স িা- 

 ৃিইছুআলীিািং- ঐ

0.25  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9835 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আস রআ  দ স য়াসজ, স িা- 

 ৃি আ:  াস দিািং- ঐ

0.25  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9836 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ: ছালা  , স িা- 

 ৃিখুইলযাস য়ািািং- র  সির 

সিল, উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

2.25  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9837 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নাসছরউসিন , স িা- আ: 

ছালা িািং- ঐ

0.25  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9838 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ইিলা স য়া , স িা- 

 ৃিজির ুলু্লকিািং-ঐ

0.25  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9839 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মিাসল ান , স িা- 

 ৃিনুরুসিনিািং- ঐ

1.90  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9840 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াজীগুরাস য়া , স িা- 

জির ুলু্লকিািং- ঐ

0.25  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9841 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াসিিুল্লল্ল  , স িা- 

েসফউরর  ানিািং- ঐ

1.85  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9842 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: ম াসিন ফসকর , স িা- 

 ৃিকালুিািং-ঐ

0.25  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9843 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফসকর আ ম্মদ  , স িা- 

কালুস য়ািািং-ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9844 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরআল , স িা-  ৃিফসরদ 

আল িািং-ঐ

0.25  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9845 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ডা: কসির আ  দ , স িা- 

 ৃি কিুলআ  দিািং- ঐ

0.25  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9846 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফজল  ক , স িা-  ূিিজ 

লআ  দিািং- ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9847 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী র  িআলী, স িা- 

 ৃিখসললুরর  ানিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9848 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: িুলিান স িা- আ: 

 কিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9849 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  সফজউল্লা  , 

স িা  ব্বিআলীিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9850 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী গুরা স য়া, স িা- 

 সফজুরর  ানিািং-ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9851 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: কাসে  , স িা- নাসজর 

ম াসিনিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9852 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরইিলা  , স িা- ঐিািং- ঐ 2.00  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9853 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল ক, স িা- আ:  াস দিািং-

 ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9854 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী গুরা স য়া , স িা- 

 ৃিনছরিআলীিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9855 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আলী ম াসিন, স িাÑআিুল 

ম াসিনিািং-ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9856 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: রসফকস িা- 

সরয়াজস য়ািািং- ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9857 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িসদউজ্জা ান ,স িা- 

ফজলকসর িািং-ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9858 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নাসজর ম াসিন , স িা- 

 াজী কিুলআ  দিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9859 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দুল ক , 

স িাÑঅসছয়রর  ানিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9860 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ: ছালা  , স িা- ঐিািং-ঐ 0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9861 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জসরনা মিগ  , জিং- আিু 

িাঈদিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9862 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাফরআল  , স িা- আ: 

 াসক িািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9863 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফজর আলী , স িা- 

 ৃিখসললুরর  ানিািং- ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9864 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ: র  ান  , স িা- 

 ৃিনাসজরআলীিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9865 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর ইিলা  , স িা- 

ফজরআলীিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9866 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আলী ম াসিন , স িা- 

 ৃিখসললুরর  ানিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9867 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ইউিুফআলী , স িা- 

 াছনআলীিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9868 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুলগফুর ,স িা- ঐিািং-  

র  সির সিল, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

2.00  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9869 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আলী ম াসিন , স িা- 

 াজীিুলিানআ  দিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9870 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসজ ুসিন , স িা- 

আিদুল াসক িািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9871 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুলআল  , স িা- ঐিািং- ঐ 2.00  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9872 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ:  াসক  , স িা- ৃি 

দরসিেআলীিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9873 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  কিুল ম াসিন ,স িা- 

আইনউসিনিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9874 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: কালু , স িা- আস র 

 া জািািং- ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9875 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আস র ম াসিন , স িা- 

কালুস য়ািা্-ৃিংঐ

0.20  ালিংখালী - - 3736 2 2039 রসিি ঘর-িাসড়

9876 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আবু্দল্লা  , স িা- 

েসফকুরর  ানিািং- নলিসনয়া, 

উসখয়া, কক্স¦ৃাজার।

0.25  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9877 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিু আল  , স িা-  ৃিএরোদ 

আলীিািং- ঐ

0.25  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9878 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল িের , স িা- 

কসিরআ  দিািং- ঐ

0.25  ালিংখালী - - 3734 2 2007 রসিি ঘর-িাসড়

9879 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল  ুনাফ, স িা- িদরুল 

 ািানিািং- ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9880 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িাদোস য়া , স িা- 

 সনরুজ্জা ানিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9881 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সজয়াউল  ক , স িা- ম ৌ: 

 া ফুজুরর  ানিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9882 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল কাসে , স িা- 

মলদুস য়ািািং- ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9883 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াসিিুল্লা  , স িা- িািস য়ািািং- 

ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9884 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী েসফউল্লা  , স িা-িাি স য়ািািং-

 নলিসনয়া, উসখয়া, কক্স¦ৃাজার।

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9885 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দ আ  দ ,স িা- 

 ৃিজহুরুল্লা িািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9886 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আক্তার আ  দ , স িা- ঐিািং-

 ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9887 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী েসফউল্লা  , স িা- ঐিািং- ঐ 2.00  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9888 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আলিাি ম াসিন , স িা- 

ঐিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9889 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাফরআল , স িা- 

িুরিআল িািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9890 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম ৌলভী আ: ছালা  ,  স িা- 

ঐিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9891 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সিরাজুলইিলা  , স িা- 

ইব্রাস  িািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9892 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িসদউরর  ান , স িা-  ৃি 

ম ঠানআলীিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9893 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আেরাফুজ্জা ান , স িা- ঐিািং-

 ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9894 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কালাস য়া, স িা-  ৃি িুরি 

আল িািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9895 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফসকর আ  দ , স িা- ঐিািং-

ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9896 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী েসফউল্লা  , স িা- ঐিািং- ঐ 0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9897 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িাসজর ুলু্লক , স িা- ঐিািং- ঐ 0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9898 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ স দ কসির , স িা-  াজী 

আ: িাসছিিািং- ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9899 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  ু াম্মদ , স িা-  ৃিআলী 

ম াসিনিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9900 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী দুদুস য়া , স িা-  ৃি আ: 

খাসলকিািং-  নলিসনয়া, উসখয়া, 

কক্স¦ৃাজার।

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9901 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জালালআ  দ , স িা- 

আিদুলখাসলকিািং- ঐ

1.80  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9902 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ:  ান্নান , স িা- 

নুরআ ম্মদিািং-ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9903 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী খসললুরর  ান , স িা-  

ছিয়দুরর  ানিািং- ঐ

1.85  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9904 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আলীআ  দ , স িা- আ: 

খাসলকিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9905 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াজাস রআ  দ , স িা- 

 ৃিআলীআ  দিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9906 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো আল  , স িা-  ৃি আ: 

কাসে িািং- ঐ

1.50  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9907 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নিী ম াসিন, স িা- 

িুলিানআ  দিািং-ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9908 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুো া , স িা- 

 ৃিস রআ  দিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9909 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ: গসণ , স িা- 

 ৃি া াল স য়ািািং- ফাসররসিল

1.75  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9910 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো িুলআল  , স িা- আক্তার 

আ  দিািং-ঐ

0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9911 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: ইি াইল , স িা- নসজর 

আ  দিািং- ঐ

1.65  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9912 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াসিন আলী, স িা- ঐিািং- ঐ 0.20  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9913 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাফর আল  , স িা-  ৃি 

ম াসিরআলীিািং-ঐ

0.20  ালিংখালী - - 6583 2 3281 রসিি ঘর-িাসড়

9914 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ে র আল , স িং ঐিািং 

ফাসররসিল, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.20  ালিংখালী - - 6583 2 3281 রসিি ঘর-িাসড়

9915 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জালাল আ  দ , স িা-  ৃি 

আিুল ম াসিনিািং- ঐ

2.00  ালিংখালী - - 6583 2 3281 রসিি ঘর-িাসড়

9916 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  ীর কাসে  , স িা-  ৃি 

আিুল ম াসিনিািং-  ফাসররসিল, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.19  ালিংখালী - - 6583 2 3281 রসিি ঘর-িাসড়

9917 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফজল কসর  , স িা-  ৃি 

আইন উসিনিািং-ঐ

2.00  ালিংখালী - - 6541 2 3241 রসিি ঘর-িাসড়

9918 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জা াল উসিন , স িা-  ৃি 

আকিারিািং- ঐ

1.90  ালিংখালী - - 6541 2 3241 রসিি ঘর-িাসড়

9919 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িসের আ  দ  াষ্টার , স িা- 

নসজর আ  দিািং-ঐ

2.00  ালিংখালী - - 6541 2 3241 রসিি ঘর-িাসড়

9920 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী রসেদ আ  দ , স িা-  ৃি 

আিদুল গসণিািং-ঐ

1.90  ালিংখালী - - 6541 2 3241 রসিি ঘর-িাসড়

9921 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: আলী, স িাÑ র জান 

আলীিািং- ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9922 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ: রসেদ , স িা- 

মিাসল ানিািং- ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9923 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ: শুকু্কর , স িা- 

মিাসল ানিািং- ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9924 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী দুদু স য়া, স িা- মিাসল ানিািং-

  ফাসররসিল, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

1.60  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9925 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ: গফুর , স িা- মিাসল ান 

িািং- ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9926 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মিাসল ান , স িা-  ৃি আ: 

ছাক্তারিািং- ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9927 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: কালু,স িং  ৃি  ািন 

আলী, িািং ঐ

1.40  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9928 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  া িুিুর র  ান, স িং আিদুল 

কাসে , িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9929 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো িুল আল , স িং  ৃি আিুল 

কাসে , িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9930 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাসকর আল , স িং  ৃি আিুর 

কাসে  িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9931 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ ইিলা ,স িং  ৃি ঐিািং 0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9932 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী লাল স য়া, স িং  ৃি লাল 

 া  ুদ িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9933 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী অসছউর র  ান, স িং  ৃি 

 কিুল আলী, িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9934 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াজী জাফর আল ,স িং 

অসছউর র  ান িািং ঐ

2.40  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9935 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর আ াম্মদ ,স িং  ৃি  কিুল 

আলী,িািংঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9936 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাসগর ম াসিন, স িং  ৃি ছস  

উসিন,িা্ ৃিংঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9937 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল আসজজ ,স িং  ৃি 

ইউিু  আলী,িািং  ফাসররসিল, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9938 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল কাসে , স িং আিদুর 

র  ান, িািং ঐ

2.15  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9939 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ  দ ম াছন, স িং  ৃি ছস  

উসিন, িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9940 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াসফজ ম া: ম াসিন, স িং 

ঐিািংঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9941 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুন নুর ,স িং জনু স য়া িািং 

ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9942 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জা াল উসিন, স িং  ৃি 

আেরাফ স য়া িািং ঐ

1.35  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9943 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িসব্বর আ াম্দ,স িং মগালা  

কাসদর, িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9944 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মিালিান আ াম্মদ,স িং ঠান্ডা 

স য়া,িািংঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9945 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুর রসেদ,স িং আিুল 

ম াসিন, িািং ঐ

2.40  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9946 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ নুর,স িং ছিয়দুল 

ম াসিন, িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9947 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল ইিলা ,স িং  ৃি 

ম াজাস র আ াম্মদিািংঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9948 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম লাল উসিন, স িং ম ৌ: 

ইয়াসছনিািংঐ

2.15  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9949 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ েসফ স িং  ৃি ইউিু  

আলী িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9950 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল ম াছন,স িং ইউিু  

আলী,িািং  ফাসররসিল, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9951 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী খসললুর র  ান, স িং ইউিু  

আলী িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9952 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সিকদার আলী, স িং ঐ িািং ঐ 0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9953 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নাসজর আ াম্মদ, স িং  ৃি 

ইউিু  আলী, িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9954 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দুর র  ান, স িং  ৃি 

ম াজাস র আ াম্মদ, িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9955 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল ম াসিন, স িং  ৃি 

আসজ  উসিন, িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9956 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল গফ্ফার, স িং আসল 

 দন, িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9957 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল  াসল ,স  ৃিং  ৃি 

ফসকর ম া াম্মদ িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9958 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী স য়া ম াসিন,স িং  ৃি আিদুল 

 সজদ, িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9959 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ ইিলা ,স িং  ৃি  া: 

আসল  উসিন, িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9960 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আস র ম াসিন, স িং ফসকর 

ম া াম্মদ িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9961 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  সনা স য়া,স িং আিদুর রসেদ, 

িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2649, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

9962 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জস র আল , স িং  াজী 

আিদুি িালা  িািং ঐ

0.40  ালিংখালী - - 5477 2 2708 রসিি ঘর-িাসড়

9963 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো শুল আল , স িং িািং ঐ 0.40  ালিংখালী - - 5477 2 2708 রসিি ঘর-িাসড়

9964 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফসরদুল আল ,স িং আিদুি 

িালা ,িািং  ফাসররসিল, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.40  ালিংখালী - - 5477 2 2708 রসিি ঘর-িাসড়

9965 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দুল আল , স িং আিদুি 

িালা  িািং ঐ

0.57  ালিংখালী - - 5477 2 2708 রসিি ঘর-িাসড়

9966 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসল স য়া, স িং  ৃি ম া াম্মদ 

আালী িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 3625 2 1926 রসিি ঘর-িাসড়

9967 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো শুল আল , স িং  ৃি 

িদরুজ্জা ান, িািং ঐ

2.58  ালিংখালী - - 3625 2 1926 রসিি ঘর-িাসড়

9968 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম স র আলী, স িং  ৃি এজা ার 

স য়া িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 3625 2 1926 রসিি ঘর-িাসড়

9969 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুর র  ান, স িং আস নুর 

র  ান িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 3625 2 1926 রসিি ঘর-িাসড়

9970 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুর র  ান, স িং  ৃি লাল 

ম া াম্মদ িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3625 2 1926 রসিি ঘর-িাসড়

9971 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  ীর ম াসিন, স িং ফসকর 

ম া াম্মদিািংঐ

0.30  ালিংখালী - - 3625 2 1926 রসিি ঘর-িাসড়

9972 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিছার,স িং িসদউজ্জা ান িািং 

ঐ

0.30  ালিংখালী - - 3625 2 1926 রসিি ঘর-িাসড়

9973 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো িুল আল ,স িং খুইল্লযা 

স য়ািািং ৃ্

2.00  ালিংখালী - - 3625 2 1926 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9974 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িাঠু স য়া, স িং  কিুল আ াম্মদ 

িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 3625 2 1926 রসিি ঘর-িাসড়

9975 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ ইি াইল, স িং 

অসছউর র  ান, িািং ঐ

0.35  ালিংখালী - - 3625 2 1926 রসিি ঘর-িাসড়

9976 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িাদো স য়া, স িং  াজী ম াসিন 

আলী িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 3625 2 1926 রসিি ঘর-িাসড়

9977 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল আল , স িং  ৃি িজলুল 

র র ান িািং ঐ

2.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9978 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী রসেদ আ াম্মদ স িং িজলুল 

র  ান িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9979 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী খাইরুল িের, স িং সছসিক 

আ াম্মদ িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9980 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল কাসদর ,স িং আিদুর 

রস  ,িািং  ফাসররসিল, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9981 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদু ফত্তা , স িং  ৃি আলী 

আকির, িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9982 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ াম্মদ ম াসিন, স িং  ৃি 

আলী আকির, িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9983 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো িুল আল ,স িং আলী 

আকির, িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9984 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাসকর আ াম্মদ, স িং কালা 

স য়া িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9985 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আলী স য়া, স িং নুর আ া ম্দ 

িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9986 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কালা স য়া, স িং আিদু ফত্তা 

িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9987 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী রসক  আলী ভুসলা, স িং  ৃি 

আিদু জব্বার, িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9988 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াছান আলী, স িং  ৃি আিদু 

জব্বার, িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

9989 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াব্বি আলী, স িং  ৃি 

আিদুল জব্বারিািং ফাসররসিল, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9990 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আনজু স য়া,স িং  ৃি মিালিান 

আ াম্মদ িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9991 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সিদকার আ াম্মদ ,স িং ম াসিন 

আলী  সন্ডি িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9992 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল ম াসিন,স িং  ৃি 

ম াখসলছুর র  ান িািং ঐ

1.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9993 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল কালা , স িং  ৃি মের 

আলী িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9994 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল ইিলা ,স িং  ৃি ছিয়দ 

আ াম্মদ িািং ঐ

1.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9995 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ে র আলী, স িং এজা ার স য়া, 

িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9996 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আস র আ াম্দ স িং  ৃি ছিয়দ 

আল ,িািং  ফাসররসিল, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9997 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াসিন আলী, স িং  ৃি  াজী 

ই া  উসিন িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9998 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ মিসল , স িং  ৃি 

ভুসলা স য়ািািংঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

9999 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল গফুর ,স িং ম াসিন 

আলী িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

10000 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নসজর আ াম্মদ স িং  ৃি ছিয়দ 

আলী িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

10001 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল  ন্নান,স িং ম াসিন 

আলী িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

10002 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ িালা ,স িং ম াসিন 

আলী, িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

10003 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর ই লা , স িং ম াসিন 

আলীিািংঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10004 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মিানা আলী, স িং গুরা 

স য়া,িািংঐ

2.00  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

10005 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী েসফ উল্লা  ,স িং  ৃি  াজী 

িসরক উল্লাহ্ৃ্, িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

10006 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াসিন আলী, স িং  ৃি লাল 

ম া াম্মদ িািং ঐ

0.44  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

10007 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুি িালা , স িং চাদ স য়া, 

িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

10008 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল গফুর স িং খসললুর 

র  ান িািং ঐ

2.50  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

10009 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ঠান্ডা স য়া, স িং  ৃি  াজী 

আসল  উসিন, িািং ঐ

0.48  ালিংখালী - - 3856 2 1905 রসিি ঘর-িাসড়

10010 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম ৌ: ম া াম্মদ আল , স িং  ৃি 

ছিয়দুর র  ান িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2659, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

10011 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসল আ াম্মদ স িং  ৃি 

মিালিান আ াম্মদ িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2659, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

10012 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নসজর আ াম্মদ, স িং  ৃি 

মিালিান আ াম্মদিািং  

ফাসররসিল, উসখয়া, 

2.00  ালিংখালী - - 5504 2 2659, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

10013 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ইয়াকুি আলী, স িং জাফর 

আল  িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2659, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

10014 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নিী ম াসিন, স িং  ৃি মগালা  

ম াসিন, িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2659, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

10015 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ আস ন, স িং  ৃি 

আ াম্দ স য়া, িািং ঐ

2.10  ালিংখালী - - 5504 2 2659, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

10016 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জা াঙ্গীর আল , স িং  ৃি চাদ 

স য়া িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2659, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

10017 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী গুরা স য়া,স িং  ৃি ম া াম্মদ 

আলী, িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2659, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

10018 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কালা চান, স িং  ৃি ম া াম্দ 

আলী িািং ঐ

2.30  ালিংখালী - - 5504 2 2659, 2715 রসিি ঘর-িাসড়

10019 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসল  দন মচৌ:, স িং  ৃি 

ফসকর ম া াম্মদ , িািং ঐ

0.30  ালিংখালী - - 5504 2 2659, 2715 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10020 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মগালা  িারী,স িং  ৃি আস র 

ম াসিন, িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10021 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ইিািাসল ,স িং  ৃি ম াজাস র 

আলী িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10022 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল িের,স িং আিদু শুকু্কর, 

িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10023 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  কিুল ম াসিন, স িং  ৃি স য়া 

ম াসিন,িািংঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10024 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী র জান আলী, স িং মিারাি 

আলী, িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10025 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াোঃ রসেদ,স িং  ৃি  াসক  

আলী িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10026 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদু িত্তার, স িং েস দ 

উল্লাহ্ৃ্,িািং  ালিংখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10027 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিু িক্কর সছসিক স িং  ৃি 

আস র  া জা, িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10028 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম ৌ: নুরুল আল , স িং  ৃি 

আিদুল জসলল িািং ঐ

2.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10029 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ ম ািন, স িং  ৃি ছস  

উসিন, িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10030 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নসজ  উসিন, স িং  ৃি খসললুর 

র  ান িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10031 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ ম াসিন, স িং  ৃি 

খসললুর র  ান,িািংঐ

2.10  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10032 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মিকান্দর আলী, স িং  ৃি 

আিদুল কসর , িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10033 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াক্তার আ াম্মদ, স িং  ৃি 

আিদু শুক্কর, িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10034 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দ কাসি , স িং আলী 

আ াম্দিািংঐ

2.30  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10035 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ ম াসিন স িং  ৃি 

আিদু মিাি ানিািংঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10036 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আস র ম াসিন, স িং  ৃি কালা 

স য়া,িািংঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10037 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফসয়জুর র  ান, স িং ঐ িািং ঐ 2.17  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10038 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসল স য়া, স িং ঐিািংঐ 0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10039 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী খিুি উসিন, স িং  ৃি আিদুল 

আলী িািং ঐ

1.85  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10040 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নসজর আ াম্মদ ,স িং  ৃি কিুি 

উসিন,িািংঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10041 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ কালু,স িং  ৃি ঐ িািং 

ঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10042 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম ািারক আলী, স িং  ৃি 

মিারাি আলীিািং   ালিংখালী, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

2.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10043 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাফর আল , স িং  ৃি আিদু 

জব্বারিািংঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10044 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী র জান আলী,স িং মিারাি 

আলী, িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10045 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ফসকর আ াম্মদ ,স িং  ৃি জস র 

উসিন, িািং ঐ

1.85  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10046 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসনায়ার ম াসিন,স িং  ৃি 

আিদুল কাসদর িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10047 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আেরাফ আলী, স িং  ৃি 

আিদুল গসন িািং ঐ

2.14  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10048 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুোফা মিগ , স্বা ী  ৃি নিী 

উসিন, িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10049 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দা সিসি, স্বা ী জির 

 ুলু্লক,িািংঐ

2.70  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10050 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  ায়দার আলী, স িং ঐ িািং ঐ 0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10051 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ নাসছ ,স িং  ৃি 

মগালা  ম াসিন, িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10052 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল ো া ,স িং ম া াম্মদ 

নাসছ িািং গয়াল ারা, 

উসখয়া,কক্ৃ্িিাজার।

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10053 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুর রসেদ,স িং  ৃি  াসক  

আলী িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10054 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আকির আলী, স িং ম াসিন 

আলীিািংঐ

0.15  ালিংখালী - - 5503 2 - রসিি ঘর-িাসড়

10055 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম ৌ: ম াসিন আলী, স িং  ৃি 

 াছান আলীিািং  ালিংখালী, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.25  ালিংখালী - - 5147 2 2448 রসিি ঘর-িাসড়

10056 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী   িাজ স য়া, স িং আলী স য়া, 

িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 5147 2 2448 রসিি ঘর-িাসড়

10057 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল  ািুদ, স িং  ৃি কসর  

স য়া,িািংঐ

1.25  ালিংখালী - - 5147 2 2448 রসিি ঘর-িাসড়

10058 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর ইিলা ,স িং  ৃি অসছউর 

র  ানিািং-  ালিংখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.25  ালিংখালী - - 5147 2 2448 রসিি ঘর-িাসড়

10059 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী জাফর আল ,স িং  ৃি স য়া 

ম াসিন,িািং গয়াল ারা, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.25  ালিংখালী - - 5147 2 2448 রসিি ঘর-িাসড়

10060 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল  িের, স িং  ৃি আিদু 

িালা , িািং ঐ

1.25  ালিংখালী - - 5147 2 2448 রসিি ঘর-িাসড়

10061 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সছসিক আ াম্মদ ,স িং  ৃি 

আস র  া জা, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 5147 2 2448 রসিি ঘর-িাসড়

10062 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুর র  ান, স িং  ৃি ছসগর 

র  ান, িািং ঐ

1.25  ালিংখালী - - 5147 2 2448 রসিি ঘর-িাসড়

10063 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুর রসেদ, স িং দরসিে 

আলী, িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 5147 2 2448 রসিি ঘর-িাসড়

10064 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর উসিন, স িং  ৃি আিদুল 

 াসক িািংঐ

1.25  ালিংখালী - - 5147 2 2448 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10065 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দ নুর, স িং র  ি 

আলীিািং গয়াল ারা, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.25  ালিংখালী - - 5147 2 2448 রসিি ঘর-িাসড়

10066 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নস উর র  ান, স িং আিদুল 

আসজজ িািং ঐ

0.25  ালিংখালী - - 5147 2 2448 রসিি ঘর-িাসড়

10067 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসনায়ারুল  ক,স িং ম া: 

মিাসল ানিািং- ঐ

0.25  ালিংখালী - - 5147 2 2448 রসিি ঘর-িাসড়

10068 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াজাফ্ফর আ  দ , স িং-  ৃি 

র  ি আলী িািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 5120 2 2420 রসিি ঘর-িাসড়

10069 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম াজাসম্মল  ক িানু্ড, স িং-

ম াজাফ্ফর আ  দিািং- ঐ

2.10  ালিংখালী - - 5120 2 2420 রসিি ঘর-িাসড়

10070 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আ: জসলল , স িা-  ৃি রিেন 

আলীিািং- ঐ

0.20  ালিংখালী - - 5120 2 2420 রসিি ঘর-িাসড়

10071 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: ম াসিন , স িা- নাসজর 

ম াসিনিািং- ঐ

2.15  ালিংখালী - - 5120 2 2420 রসিি ঘর-িাসড়

10072 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  াসক  আলী , স িা-  ৃি 

আিদুল  াকস , িািং ঐ

0.20  ালিংখালী - - 5120 2 2420 রসিি ঘর-িাসড়

10073 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িসের আ াম্মদ, স িং  ৃি নাসজর 

আ াম্মদিািংঐ

0.20  ালিংখালী - - 6400 2 3100 রসিি ঘর-িাসড়

10074 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মখারসেদ আল ,স িং ছিয়দুর 

র  ানিািং  গয়াল ারা, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.20  ালিংখালী - - 6400 2 3100 রসিি ঘর-িাসড়

10075 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িসদউর র  ান, স িং  ৃি িয়াজ 

উসিন,িািংঐ

0.20  ালিংখালী - - 6385 2 3085 রসিি ঘর-িাসড়

10076 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া াম্মদ ইউিু  আলী, স িং 

 ৃি ইয়াকুি,িািং-গয়াল ারা, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার

1.25  ালিংখালী - - 6355 2 3055 রসিি ঘর-িাসড়

10077 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সরয়াজুল  ক, স িং ঐ িািং ঐ 0.14  ালিংখালী - - 6355 2 3055 রসিি ঘর-িাসড়

10078 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িািু স য়া, স িং ঐ িািং ঐ 0.14  ালিংখালী - - 6355 2 3055 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10079 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদু মিাি ান, স িং নাসজর 

আ াম্মদিািং গয়াল ারা, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.50  ালিংখালী - - 6329 2 3029 রসিি ঘর-িাসড়

10080 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম স র আলী, স িং আস র 

ম াছন, িািং ঐ

0.50  ালিংখালী - - 6344 2 3044 রসিি ঘর-িাসড়

10081 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছিয়দ কসর ,স িং  ৃি ছুরি 

আলী,িািংঐ

0.50  ালিংখালী - - 6344 2 3044 রসিি ঘর-িাসড়

10082 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আলী আকির, স িং ঐিািংঐ 0.50  ালিংখালী - - 6344 2 3044 রসিি ঘর-িাসড়

10083 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িসদউজ্জা ান, স িং কালা স য়া 

িািং ঐ

0.50  ালিংখালী - - 6344 2 3044 রসিি ঘর-িাসড়

10084 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী মিানা আলী, স িং ছুরি আলী, 

িািং ঐ

0.50  ালিংখালী - - 1219 2 944 রসিি ঘর-িাসড়

10085 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিু িাস র ,স িং আলী 

আ াম্মদ িািং ঐ

1.00  ালিংখালী - - 6322 2 3022 রসিি ঘর-িাসড়

10086 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসনায়ারুল ইিলা , স িং  ৃি 

আস র  া জা, িািং ঐ

0.40  ালিংখালী - - 1219 2 944 রসিি ঘর-িাসড়

10087 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  সরয়  খািুন, স্বা ী  ৃি আসল 

ম ািন, িািং ঐ

0.40  ালিংখালী - - 1219 2 944 রসিি ঘর-িাসড়

10088 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিদুল  াই, স িং আিদুল িারী, 

িািং ঐ

0.40  ালিংখালী - - 1219 2 944 রসিি ঘর-িাসড়

10089 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী রুস্ত  আলী, স িং  ৃি ইয়াকুি 

আলী িািং ঐ

0.40  ালিংখালী - - 1219 2 944 রসিি ঘর-িাসড়

10090 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী এনা ুল  ক, স িং ফজলুল 

কসর ,িািং  গয়াল ারা, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.40  ালিংখালী - - 1219 2 944 রসিি ঘর-িাসড়

10091 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুরুল আল ,স িং  ৃি মগারা 

স য়া িািং ঐ

0.40  ালিংখালী - - 1219 2 944 রসিি ঘর-িাসড়

10092 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী সিরাজুল  ক,স িং  ৃি গুরা 

স য়া,িািংঐ

0.40  ালিংখালী - - 1219 2 944 রসিি ঘর-িাসড়

10093 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী এ ,এ  নজুর,স িং আিদুল  ুস , 

িািং ঐ

0.40  ালিংখালী - - 1219 2 944 রসিি ঘর-িাসড়

10094 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ব্রসজন্দ্র েীল, স িং িিানাথ্ েীল 

িািং ঐ

0.40  ালিংখালী - - 1219 2 944 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10095 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কসল  উল্লাহ্, স িং ম া াম্মদ 

আলী িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

10096 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ছসকনা খািুন, স্বা ী 

স রাইজ্জািািং মগৌজ মঘানা, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার

0.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

10097 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী  সনর আ াম্মদ স িং কসির 

আ াম্মদ িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

10098 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর আল  স িী,স িং কালু স িী 

িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

10099 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নসজর আ াম্মদ, স িং  ৃি েসফ 

 াসি, িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

10100 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আিুল কালা , স িং  ৃি িাদো 

স য়া িািং ঐ

1.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

10101 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ো জান আলী ,স িং আিদুল 

গসণ স য়া, িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

10102 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী িাইফুল ইিলা ,স িং ম া াম্মদ 

আলী, িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

10103 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী কসল  উল্লা , স িং ম া াম্মদ 

আলী, িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

10104 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া: মদাসলায়ার ম াসিন, স িং 

 কিুল আ াম্মদ,  িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

10105 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসজজুর র  ান, স িং আিুল 

কাসে ,িািং মগৌজ মঘানা, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার

1.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

10106 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী ম া:জাফর ম াল্লা, স িং 

মিালিান আ াম্মদ িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

10107 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী নুর আল ,স িং  ৃি মিালিান 

আ াম্মদ িািং ঐ

0.15  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

10108 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী লায়লা মিগ , স্বা ী ফসকর 

আল , িািং ঐ

2.00  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়

10109 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া থ্াইিংখালী আসয়ো খািুন, স্বা ী আিুল 

কাসে  িািং ঐ

0.16  ালিংখালী - - 2447 2 1232 রসিি ঘর-িাসড়
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10110 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম ৌ এ দাদ উল্লাহ্ৃ্, স িং  াি. 

আিুল কাসে , িািং  সি  

 ালিংখালী, উ : উসখয়া, মজলা-

কক্ৃ্িিাজার।

0.10  ালিংখালী - - 3736 2 2039 1449 রসিি আধা াকা ঘর ১টি

10111 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদুল কাসে  স িং আসজ  

উসিন , িািং   সি  

 ালিংখালী, উ : উসখয়া, মজলা-

কক্ৃ্িিাজার।

0.10 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি আধা াকা ঘর ১টি

10112 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

জহুরুল ইিলা , স িং  ৃি 

ইউিু  আলী, িািং ঐ

0.10 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি আধা াকা ঘর ১টি িন  া লা চল ান

10113 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

নুরুল িের, স িং  ৃি ম ঠান 

আলী িািং ঐ

0.05 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি টিসনর ঘর ১টি

10114 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদুর র  ান, স িং  ৃি ছিয়দ 

আ াম্মদ, িািং ঐ

0.10 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  াটির ঘর ১টি

10115 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

কা াল ম াছন, স িং ছিয়দুর 

র  ান িািং ঐ

0.05 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি টিসনর ঘর ১টি

10116 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

িসের আ াম্মদ ,স িং  ৃি নসজর 

আ ম্মদ িািং ঐ

0.20 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ

10117 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

নুরুল আস ন , স িং আিদু 

জব্বার, িািং ঐ

1.20 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি আধা াকাি  াটির ঘর ১টি িন  া লা চল ান

10118 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ছিয়দ ম ািন, স িং  ৃি নুর 

আ াম্মদ, িািং ঐ

0.10 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  াটির ঘর ১টি

10119 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আলী ম াসিন, স িং  ৃি জস র 

উসিন,িািং  ঐ

0.10 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ

10120 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

িসের আ াম্মদ ,স িং  ৃি নসজর 

আ াম্মদ িািং ঐ

0.60 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি আধা  াকা টিনসিে২টি

10121 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আক্তার স য়া, স িং খুইল্লযা 

স য়া,িািং  সি  ফাসররসিল, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.20 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  সলসথ্ন ঘর ১টি

10122 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

িসব্বর আ াম্মদ, স িং আিুল 

ম াসিন িািং ঐ

0.12 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি টিসনর ঘর ঘর১টি
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10123 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদু শুকু্কর, স িং 

মিালাই ান,িািং   সি  

ফাসররসিল, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.30 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ

10124 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

কসর ুল্লাহ্, স িং  ৃি 

মিালাই ান, িািং ঐ

0.40 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি টিসনর ঘর ১টি িন  া লা চল ান

10125 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ইব্রা ী  ,স িং  ৃি ম া: জসলল, 

িািং ঐ

0.60 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  াটির ঘর ১টি

10126 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

িা ার উসিন, স িং আিুল 

কাসে ,িািং  সি   ালিংখালী, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.30 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ছসনর ঘর১টি উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10127 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিুল কাসে , স িং মিানা 

আলী, িািং ঐ

0.30 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  াটির ঘর১টি উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10128 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

সফসরাজ ,স িং  ৃি ছিয়দ 

আকিরিািং গয়াল ারা, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.20 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10129 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিুল িের ,স িং ম া: েসফ, 

িািং ঐ

0.20 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10130 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদুল  াস দ, স িং  ৃি আিদুর 

রস  , িািং ঐ

0.20 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10131 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

সদল মনিয়াজ মিগ , স িং কসির 

আ াম্মদ িািং ঐ

0.40 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  সলসধন ঘর ১টি উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10132 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

রুসজনা আক্তার, স্বা ী নুর 

ম া াম্মদ, িািং ঐ

0.40 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  াটির ঘর ১টি উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10133 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদুল গফুর,স িং  ৃি কসির 

আ াম্মদ, িািং ঐ

0.15 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10134 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

মখারসেদ আল , স িং  ৃি 

আস র ম াসিন,িািং  সি  

 ালিংখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.20 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  াটির ঘর ১টি উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10135 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

রাসেদা মিগ , স্বা ী ম া:রাসেদ 

িািং ঐ

0.30 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10136 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদুল আসজজ, স িং  াজী নুর 

আ াম্মদ িািং ঐ

0.15 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10137 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ফসরদ আল , স িং  ৃি নসজর 

ম ািন, িািং ঐ

0.25 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10138 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

মচ ন খািুন, স্বা ী  ৃি ম া: 

েসফ, িািং ঐ

0.15 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  সলসথ্ন ঘর ১টি উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10139 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

 কিুল ম াসিন, স িং  ৃি 

মিকান্দর আলী,িািং গয়াল ারা, 

উসখয়া, কক্ৃ্িাজার।

1.00 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  াটির ঘর ১টি উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10140 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

মগাল  রাজ, স্বা ী আলী 

মজা ার,িািং গয়াল ারা, উসখয়া, 

কক্সিাজার।

1.30 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  াটির ঘর ২টি উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10141 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

জাস র স য়া, স িং  ৃি আসল 

আ ম্মদ,িািং  ঐ

0.50 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10142 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

নুরুল আল ,স িং  ৃি নুর 

ম া াম্মদ, িািং ঐ

0.80 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  াটির ঘর ১টি উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10143 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম াজাসম্মল  ক, স িং 

ম াজাফ্ফর আ াম্মদ, িািং ঐ

0.50 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10144 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ছিয়দ কসর ,স িং  ৃি িুরি 

আলী, িািং ঐ

0.50 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ আ  িাগান উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10145 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম লাল ,স িং ম াোরফ 

আলী,িািং  সি   ালিংখালী, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

1.00 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10146 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম া: রসফক ,স িং  াসি  

 াসি,িািং  ূিম ফাসররসিল , 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.80 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  াটির ঘর ১টি উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10147 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

মিলাল ,স িং  ৃি আোফ 

আলী, সি  ফাসররসিল, 

উসখয়া,কক্ৃ্িিাজার।

1.00 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10148 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

জসকর আল , স িং  ৃি 

ম া াম্মদ  াছন, িািং ঐ

0.50 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10149 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ছিয়দ কসর , স িং আিু কির, 

িািং ঐ

0.40 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10150 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

জয়নাল , স িং  ৃি আিু 

সছসিক,িািং  সি   ালিংখালী, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.30 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি টিসনর ঘর ১টি উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10151 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

 ুক্তার, স িং আিদুল গফুর, িািং 

ঐ

0.25 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10152 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম া: ইি াইল, স িং আিদুল 

গফুর, িািং ঐ

1.00 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10153 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদুল গফুর, স িং  ৃি নসজর 

আ াম্মদ,িািং  সি  

 ালিংখালী, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

1.00 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10154 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

রুসিনা আক্তার,িািং  াসির ছড়া, 

মেকনাফ, কক্ৃ্িিাজম া

0.15 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  সলসথ্ন ঘর ১টি উসেদ প্রস্তাি দাসখল করা 

আসছ

10155 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আলী আ াম্মদ, স িং আ াম্মদ 

উল্লাহ্ৃ্,িািং নলিসনয়া, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

2.00 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  সলসথ্ন ঘর ১টি

10156 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আলী ম াসিন, স িং  কিুল 

ম াসিন,িািং  : ালিংখালী 

(সচিা মখালা), উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার

0.20 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  াটির ঘর ১টি

10157 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

জা াল,স িং  ৃি জসি  উসিন, 

িািং ঐ

0.80 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  াফ সিসডিং ১টি

10158 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আলিাফ ম াসিন, স িং  ৃি 

রসেদ আ াম্মদ, িািং ঐ

0.50 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি টিসনর ঘর ১টি

10159 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদুল গফুর, স িং  ৃি আিু 

ো া, িািং ঐ

0.25 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ

10160 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

নুর ম াসিন, স িং  ৃি কালা 

স য়ািািং গয়াল ারা, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার।

0.50 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  াটির ঘর ১টি টিসনর ঘর১টি

10161 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

নুরুল িের, স িং গুরা স য়ািািং 

 সি   ালিংখালী, 

উসখয়া,কক্ৃ্িিাজার।

0.25 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  াটির ঘর ১টি
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10162 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

 াছন আ াম্মদ, স িং  ৃি ছিয়দ 

আ াম্মদ, িািং ঐ

0.25 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  সলসথ্ন ঘর ১টি

10163 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

জাফর আ াম্মদ, স িং  ৃি নস র 

উসিন িািং ঐ

0.50 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  াটির ঘর ১টি

10164 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

সগয়াি উসিন,সৃ  িং কালু 

ম ড যান, িািং ঐ

0.50 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি ঐ িন  া লা চল ান

10165 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

িাসকরা মিগ , স িং  ৃি 

মলাক ান  াসক , িািং ঐ

0.20 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  সলসথ্ন ঘর ১টি

10166 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

োরস ন স্বা ী ইউনুছ, িািং ঐ 0.10 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি টিসনর ঘর ১টি

10167 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

িসের আ াম্মদ, স িং  ৃি 

ছিয়দুর র  ান, িািং ঐ

0.15 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি সনসের ঘর ১টি

10168 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

লায়লা মিগ  , স্বা ী  ৃি আলী 

আ াম্মদ, িািং ঐ

0.40 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি  সলসথ্ন ঘর ১টি

10169 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম া: নুর স িং কা াল ম াসিন, 

িািং ঐ

0.25 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি টিসনর ঘর ১টি

10170 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

 াি. আিুল কালা , স িং 

অজ্ঞাি, িািং ঐ

0.50 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি টিসনর ঘর ১টি

10171 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

 া  ুদুল  ক,স িং জাফর 

আল , িািং ঐ

0.40 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি টিসনর ঘর ১টি

10172 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম া: ছিয়ি, স িং  ৃি আিদুল 

 াসক , িািং ঐ

0.25 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি টিসনর ঘর ১টি

10173 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম া: ইউনুছ ,স িং  ৃি ই ান 

েরীফ, িািং ঐ

0.25 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি টিসনর ঘর ১টি

10174 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

নুর ম াসিন, স িং  ৃি কালা 

স য়া িািং ঐ

0.15 ” - - 3736 2 2039 1449 রসিি টিসনর ঘর ১টি

10175 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

িাদো স য়া, স িং  ৃি িুলিান 

আ াম্দ, িািং ঐ

0.25 ” - - 3734 2 - - রসিি  াটির ঘর ২টি

10176 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

কালূ ম ড যান, স িং  ৃি 

মলাক ান  াসক , িািং ঐ

0.50 ” - - 3734 2 - - রসিি  াটির ঘর ২টি িন  া লা চল ান

10177 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ছিয়দুল  ক, স িং জাফর 

আল , িািং ঐ

1.00 ” - - 3734 2 - - রসিি টিসনর ঘর ১টি

10178 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম া: আলী, স িং নসজর আ াম্মদ 

,িািং গয়াল ারা, 

উসখয়া,কক্ৃ্িিাজার।

0.50 ” - - 3734 2 - - রসিি টিসনর ঘর ১টি
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10179 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

নুর আল ,স িং  ৃি আস র 

ম াছন িািং ঐ

0.50 ” - - 3734 2 - - রসিি টিসনর ঘর ১টি

10180 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম া: রসফক স িং  াসি  

 াসি,িািং  ূিম  ালিংখালী, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.20 ” - - 3734 2 - - রসিি  সলসথ্ন ঘর ১টি

10181 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আইয়ুি আলী, স িং  ৃি র জান 

আলী,িািং  সি   ালিংখালী, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

1.00 ” - - 3734 2 - - রসিি  সলসথ্ন ঘর ১টি

10182 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ছিয়দুল আস ন, স িং ম ািারক 

আলী, িািং ঐ

0.15 ” - - 3734 2 - - রসিি  সলসথ্ন ঘর ১টি

10183 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম ািারক আলী, স িং  ৃি ছিয়ি 

আলী, িািং ঐ

0.30 ” - - 3734 2 - - রসিি টিসনর ঘর ১টি

10184 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদুল গফুর,স িং  ৃি নসজর 

আ াম্মদ, িািং ঐ

0.50 ” - - 3734 2 - - রসিি িিি সভঠা

10185 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

এডসভাসকে ছানা উল্লযা , স িং 

অজ্ঞাি,িািং  ঐ

0.20 ” - - 3734 2 - - রসিি িিি সভঠা

10186 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম া: ম াসছন, স িং মচস র 

আলী,িািং ম াছারসখালা, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.60 ” - - 3734 2 - - রসিি  াটির ঘর ১টি

10187 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

 াসনফা স িং মচস র আলী, িািং 

ঐ

0.50 ” - - 3734 2 - - রসিি  াটির ঘর ১টি

10188 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ো িুন না ার, স্বা ী আনছর 

আলী িািং ঐ

0.40 ” - - 3734 2 - - রসিি িিি সভঠা

10189 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

িানসজদা , স্বা ী স জানুর 

র  ান, িািং ঐ

0.15 ” - - 3734 2 - - রসিি টিসনর ঘর ১টি

10190 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

নুরুল ইিলা ,স িং ৃ্ িািং ঐ 0.60 ” - - 3734 2 - - রসিি  াটির ঘর ১টি

10191 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ছাস রা মিগ , স্বা ী  ৃ জাস দা 

ম ািন িািং ঐ

0.25 ” - - 3734 2 - - রসিি  াটির ঘর ১টি

10192 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম া: ইি াইল, স িং  ৃি ফসকর 

আ াম্মদ িািং ঐ

0.20 ” - - 3734 2 - - রসিি  াটির ঘর ১টি

10193 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম াস্তফা খািুন, স িং  ৃি 

মচস র আলী িািং ঐ

1.20 ” - - 3734 2 - - রসিি  াটির ঘর ১টি
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10194 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম া: কালূ স িং  ৃি আিদু 

জব্বার, িািং ঐ

0.40 ” - - 3734 2 - - রসিি  াটির ঘর ১টি

10195 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদুল  াসজদ, স িং আিদুল 

 াই,িািং ম াছারসখালা, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজার

1.00 ” - - 3734 2 - - রসিি  াটির ঘর ১টি

10196 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

খাসলদা মিগ , স্বা ী আলী 

আকির িািং ঐ

0.50 ” - - 3734 2 - - রসিি  াটির ঘর ১টি

10197 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

জা ানারা ,স িং  ৃি আিুল 

খাইর, িািং ঐ

0.10 ” - - 3734 2 - - রসিি  াটির ঘর ১টি

10198 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

রুসজনা আক্তার, স্বা ী নুর 

আল  ,িািং  সি   ালিংখালী , 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.10 ” - - 3734 2 - - রসিি  াটির ঘর ১টি

10199 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদুল গফুর, স িং  ৃি নসজর 

আ াম্মদ,িািং   সি  

 ালিংখালী , সচিাসখালা, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

1.20 ” - - 3856 2 1905 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10200 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

জ াসলদা ,স িং আিদুল জব্বার, 

িািং ঐ

0.20 ” - - 3856 2 1905 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10201 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

রসক  আলী,স িং ম স র 

আলী,িািং গয়াল ারা, উসখয়া, 

কক্ৃ্িিাজাল।

0.17 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10202 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ছিয়দ ম াসিন, স িং  ৃি 

আিদুল জসলল, িািং ঐ

0.17 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10203 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম া াম্মদ আলী ,স িং খসলল 

আ াম্মদ,িািং গয়াল ারা, 

উসখয়া, কক্ৃ্িিাজার।

0.10 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10204 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদুল  ক, স িং নুর উসিন 

িািং ঐ

0.10 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10205 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদুল আসজজ, স িং  ৃি কালা 

স য়া িািং ঐ

0.15 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10206 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

নুর উসিন, স িং  ৃি আিদুল 

 াসক  িািং ঐ

0.20 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10207 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

সরয়াজুল  ক, স িং নুর উসিন, 

িািং ঐ

0.10 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10208 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিুল কাসে ,স িং  ৃি আিদুি 

িালা  িািং ঐ

0.20 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10209 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

 ীর কাসে , স িং  ৃি আিদুি 

িালা  িািং ঐ

0.20 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10210 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

নুরুল িের, স িং ঐ িািং ঐ 0.20 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10211 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

সছসিক আ াম্মদ স িং  ৃি 

আস র  া জা িািং ঐ

0.80 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10212 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

জস রুল ইিলা , স িং  ৃি 

আস র  া জা, িািং ঐ

1.20 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10213 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিুল  াসে , স িং  ৃি আিদুি 

িালা  িািং ঐ

0.20 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10214 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

নুর ম া াম্দ , স িং স য়া ম াছন, 

িািং ঐ

0.30 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10215 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

জাফর আল ,স িং ঐ িািং ঐ 0.60 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10216 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ছিয়দ নুর িদম ার, স িং  ৃি 

র  ি আলী, িািং ঐ

0.60 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10217 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আোরফ জা ান, স িং  ৃি 

র  ি আলী, িািং ঐ

0.50 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10218 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

খাইরুনসনছা, স িং ছিয়দ নুর, 

িািং ঐ

0.18 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10219 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ডা. নুরু, স িং  ৃি নস র উসিন, 

িািং ঐ

2.00 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াকা ঘর ১টি ি িিি 

সভঠা

10220 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদুল গফুর,স িং ঐ, িািং ঐ 0.50 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10221 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম া: আল , স িং  ৃি  াজী 

মিালিান আ াম্মদ িািং ঐ

0.60 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10222 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ইব্রা ী , স িং ম ৌ: রসেদ 

আ াম্মদ িািং ঐ

0.20 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10223 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আসনায়ারা ম াসিন, স িং  ৃি 

নসজর আ াম্মদ িািং ঐ

2.00 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াকা িাসড় ১টি
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10224 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম ৌ: রসেদ আ াম্মদ, স িা 

অজ্ঞাি িািং ঐ

0.40 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10225 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদুল  ািুদ, স িং  ৃি আিদুল 

 াসক  িািং ঐ

0.60 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10226 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

মদসলায়ার ম াসিন, স িং 

এজা ার স য়া িািং ঐ

0.25 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10227 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদুল গফুর, স িং  ৃি আিদুল 

জসলল িািং ঐ

0.30 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10228 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

এজা ার স য়া স িং  ৃি আিদুল 

জসলল িািং ঐ

0.30 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10229 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

ম াজাস র স য়া, স িং ঐ িািং ঐ 0.30 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10230 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

আিদুি শুকু্কর, স িং ঐ িািং ঐ 0.30 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10231 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

নুর ম া াম্মদ ,স িং ঐ িািং ঐ 0.30 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10232 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

কসির আ াম্মদ,স িং  ৃি ই ান 

উসিন িািং ঐ

0.20 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10233 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

রাসিয়া িিরী, স িং  ৃি এজা ার 

স য়া,িািং  ধয  ফাসররসিল

0.10 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর ১টি

10234 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ম াছারসখালা 

ে ল ফাাঁ সড়

জস রুল ইিলা ,স িং  ৃি 

ো শুল  ক,িািং কিংকাসিাি, 

উ সজলা মচৌিগ্র , মজলা 

কুস ল্লা,

4.00 ” - - 5504 2 2659 1 রসিি  াটির ঘর১টি/ িিি সভঠা

10235 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নুর আ  দ, স িা- আিদুল 

গফুর, িািং-  লসদয়া ালিং, 

উসখয়া, কক্সিাজার।

0.80  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10236 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িসের উল্লা , স িা-  ৃি কাসদর 

আ  দ, িািং-ঐ

0.56  লসদয়া ালিং -- -- 69 2 739 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10237 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আলী স য়া, স িা-  ৃি কালু 

স য়া, িািং-ঐ

0.60  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10238 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং মচস র আলী , স িা-  ৃি  দন 

আলী, িািং-ঐ

0.55  লসদয়া ালিং -- -- 69 2 739 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10239 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম াজাস র স য়া , স িা-  ৃি 

 সিউর র  ান িািং-ঐ

0.50  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10240 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আলী আকির , স িা-  ৃি 

স য়া ম াছন, িািং-ঐ

0.65  লসদয়া ালিং -- -- H 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10241 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং জব্বার স য়া , স িা-  ৃি স য়া 

ম াছন, িািং-ঐ

0.54  লসদয়া ালিং -- -- H 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10242 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং এখলাছ স য়া, স িা- স র 

আ  দ, িািং-ঐ

0.55  লসদয়া ালিং -- -- H 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10243 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ছছয়দ আল  ফসকর, স িা- 

 ৃি ম া: আলী, িািং-ঐ

0.85  লসদয়া ালিং -- -- H 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10244 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম া াম্মদ আলী, স িা-  ৃি 

ম া: ম াসছন, িািং-ঐ

0.87  লসদয়া ালিং -- -- 7 2 8, 706 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10245 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুল  ক, স িা-  ৃি ম া: 

ম াসছন, িািং-ঐ

0.75  লসদয়া ালিং -- -- 14 2 694 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10246 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  ুফাসজ্জল কসর  , স িা-  ৃি 

আলী আ  দ, িািং-ঐ

0.78  লসদয়া ালিং -- -- 69 2 739 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10247 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং জাফর আলী, স িা- ৃি আলী 

আ  দ, িািং-ঐ

0.68  লসদয়া ালিং -- -- 14 2 694 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10248 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  সর ল িড়ুয়া, স িা-  ৃি 

মকািাি িড়–ৃূয়া, িািং-ঐ

0.79  লসদয়া ালিং -- -- 69 2 739 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10249 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং মিাস ল িড়ুয়া, স িা-   ূণম 

িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.88  লসদয়া ালিং -- -- 290 2 20, 22 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10250 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িিন্ত িড়ুয়া , স িা-  ৃি 

িিরাজ িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.76  লসদয়া ালিং -- -- 290 2 20, 22 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10251 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং কুদিুন িড়ুয়া , স িা-  ৃি 

িিরাজ িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.86  লসদয়া ালিং -- -- 290 2 20, 22 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10252 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আদেম িড়ুয়া, স িা-  ৃি 

িিরাজ িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.90  লসদয়া ালিং -- -- 290 2 20, 22 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10253 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নসজর ম াছন, স িা-  ৃি আিু 

িক্কর, িািং-ঐ

0.95  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10254 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  াছন আলী, স িা- ম া াম্মদ 

কালু, িািং-ঐ

0.80  লসদয়া ালিং -- -- 140 2 890 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10255 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ইিলা  স য়া, স িা-  ৃি 

 াসক  আলী, িািং-ঐ

0.75  লসদয়া ালিং -- -- 140 2 890 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10256 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং গুরা স য়া, স িা-  ৃি  াসক  

আলী, িািং-ঐ

0.78  লসদয়া ালিং -- -- 140 2 890 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10257 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িাস ি স য়া, স িা-  ৃি  াসক  

আলী, িািং-ঐ

0.75  লসদয়া ালিং -- -- 140 2 890 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10258 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং স য়া ম াছন , স িা-  ৃি 

 াসক  আলী, িািং-ঐ

0.78  লসদয়া ালিং -- -- 140 2 890 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10259 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  সনয়া, স িা-  ৃি  াকস  

আলী, িািং-ঐ

0.72  লসদয়া ালিং -- -- 140 2 890 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10260 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ফসরদ আল , স িা-  ৃি 

মিাসল ান, িািং-ঐ

0.70  লসদয়া ালিং -- -- 132 2 888 1 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10261 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ছছয়দ আল  ড্রাইভার  ৃি 

 াসিিুর র  ান, িািং-ঐ

0.65  লসদয়া ালিং -- -- 132 2 888 1 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10262 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ো িুল আল, স িা-  ৃি 

মিাসল ান, িািং-ঐ

0.50  লসদয়া ালিং -- -- 132 2 888 1 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10263 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ো িুল আল  স সি, স িা- 

 ৃি নুর আ  দ স সি, িািং-ঐ

0.65  লসদয়া ালিং -- -- 140 2 890 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10264 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িসদউল আল , স িা-  ৃি নুর 

আ  দ স সি, িািং-ঐ

0.60  লসদয়া ালিং -- -- 140 2 890 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10265 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুল জব্বার, স িা-  ৃি 

আলী আ  দ, িািং-ঐ

0.55  লসদয়া ালিং -- -- 140 2 890 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10266 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং মফরসদৌি, স িা-   ৃি আলী 

আ  দ, িািং-ঐ

0.50  লসদয়া ালিং -- -- 140 2 890 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10267 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং জাফর আল , স িা- ৃি িুরাফ 

আলী, িািং-ঐ

0.68  লসদয়া ালিং -- -- 153 2 904 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10268 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম ঠান আলী, স িা-  ৃি 

িুরাফ আলী, িািং-ঐ

0.65  লসদয়া ালিং -- -- 153 2 904 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10269 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং স ন্নাি আলী, স িা-  ৃি 

 ায়দার আলী, িািং-ঐ

0.50  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10270 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  সনর আ  দ, স িা- সিউর 

র  ান, িািং-ঐ

0.85  লসদয়া ালিং -- -- 7 2 8, 706 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10271 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  াজী নুরুল আল , স িা-  ৃি 

আিদুি মিাি ান, িািং-ঐ

0.90  লসদয়া ালিং -- -- 283 2 16 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10272 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নুরুল  াসক , স িা- আিুল 

ম াছন, িািং-ঐ

0.20  লসদয়া ালিং -- -- 7 2 8, 706 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10273 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুল আলী, স িা-   ৃি 

 ুিন আলী, িািং-ঐ

0.25  লসদয়া ালিং -- -- 7 2 8, 706 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10274 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদু শুকু্কর, স িা-  ৃি 

িসদউল আল , িািং-ঐ

0.25  লসদয়া ালিং -- -- 7 2 8, 706 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10275 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ফসকর আ  দ, স িা- িাইফুর 

র  ান, িািং-ঐ

0.75  লসদয়া ালিং -- -- 7 2 8, 706 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10276 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম াোররফ আলী, স িা-  ৃি 

মিালাই ান, িািং-ঐ

0.90  লসদয়া ালিং -- -- 7 2 8, 706 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10277 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুল জসলল, স িা-  ৃি 

আিদুল  সজদ, িািং-ঐ

0.80  লসদয়া ালিং -- -- 7 2 8, 706 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10278 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুল আলী, স িা- িুলিান 

আ  দ, িািং-ঐ

0.30  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10279 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদু শুকু্কর, স িা- িুলিান 

আ  দ, িািং-ঐ

0.10  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10280 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিুল কাসে , স িা- ৃি আিু 

িক্কর, িািং-ঐ

0.20  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10281 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিু িাস র, স িা-  ৃি আিুল 

ম াছন, িািং-ঐ

0.40  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10282 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিুল কালা , স িা-  আিু 

িকর, িািং-ঐ

0.75  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10283 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং মের আলী, স িা-  আিু িকর, 

িািং-ঐ

1.35  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10284 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  াসিি ম াছন, স িা-   ৃি 

ম া াম্মদ আলী, িািং-ঐ

1.20  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10285 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং গুরা স য়া, স িা-   ৃি িাসলি 

আলী , িািং-ঐ

0.90  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10286 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম ৌ: আিদু রসেদ, স িা-   ৃি 

িসদউজ্জা ান, িািং-ঐ

1.35  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10287 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম াজাফ্ফর আ  দ, স িা-  

 ৃি  াজী খুইলযা স য়া , িািং-ঐ

1.40  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10288 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ছিয়দ ম াছন, স িা-  আিদু 

জব্বার, িািং-ঐ

0.80  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10289 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আস র ম াসিন, স িা-  

আিদুল আলী, িািং-ঐ

0.75  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10290 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম া াম্মদ আলী, স িা-   ৃি 

িাদো স য়া, িািং-ঐ

0.60  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10291 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিুল কাসে  স সিী, স িা-  

 ৃি আস র  া জা, িািং-ঐ

1.50  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10292 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নুরুল  ক স সি, স িা-   ৃি 

ছিয়  মগালাল, িািং-ঐ

0.25  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10293 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদু রসেদ, স িা-   ৃি 

িসদউল আল , িািং-ঐ

0.60  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10294 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িসের, স িা-   ৃি িাাঁ চা স য়া, 

িািং-ঐ

0.30  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10295 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিুল খাসয়র, স িা-   ৃি 

িের স সি, িািং-ঐ

0.85  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10296 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  াজী আলী স য়া, স িা-  ঠান্ডা 

স য়া , িািং-ঐ

0.70  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10297 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিুল ম াসিন, স িা-  আিদুল 

ম ািাসলি , িািং-ঐ

0.80  লসদয়া ালিং -- -- 14 2 694 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10298 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং মলাক ান  াসক , স িা-  

আিদুল ম ািাসলি, িািং-ঐ

0.25  লসদয়া ালিং -- -- 33 2 693 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10299 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নসজর আ  দ, স িা-   ৃি 

খসললুর র  ান, িািং-ঐ

0.45  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10300 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং েসফকুর র  ান, স িা-   ীর 

আ  দ িিদাগর , িািং-ঐ

0.90  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10301 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং এখলাছ , স িা-   ৃি িসের 

আ  দ, িািং-ঐ

0.70  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10302 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ো জা ান, স িা-    ৃি ছছয়দ 

আ  দ , িািং-ঐ

0.80  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715, 84, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10303 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিুল কালা , স িা- ছছয়দুর 

র  ান, িািং-ঐ

0.75  লসদয়া ালিং -- -- 7 2 708, 715, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10304 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং কসল উল্লা , স িা-  ৃি জাফর 

আল , িািং-ঐ

0.65  লসদয়া ালিং -- -- 7 2 708, 715, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10305 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িাগর, স িা- জাফর আল , 

িািং-ঐ

0.85  লসদয়া ালিং -- -- 7 2 708, 715, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10306 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং েসফ ফসকর, স িা- জুনু স য়া, 

িািং-ঐ

0.78  লসদয়া ালিং -- -- 7 2 708, 715, 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10307 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম াজ্ৃাফফর আ  দ, স িা 

ম ঠান আলী ফসকর, িািং-ঐ

0.68  লসদয়া ালিং -- -- 153 2 904 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10308 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং কসির আ  দ, স িা- ম ঠান 

আলী ফসকর , িািং-ঐ

0.45  লসদয়া ালিং -- -- 153 2 904 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10309 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং রসেদ আ  দ, স িা-জাসগর 

ম াছন , িািং-ঐ

0.60  লসদয়া ালিং -- -- 153 2 904 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10310 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং গফুর ড্রাইভার, স িা-  আেরফ 

আলী , িািং-ঐ

0.50  লসদয়া ালিং -- -- 153 2 904 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10311 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং জাসগর ম াছন, স িা-আিু িক্কর 

স সি , িািং-ঐ

0.70  লসদয়া ালিং -- -- 153 2 904 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10312 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ঠান্ডা স য়া, স িা-আিু িক্কর 

স সি , িািং-ঐ

0.85  লসদয়া ালিং -- -- 153 2 904 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10313 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ছছয়দ আ  দ, স িা-আিু িক্কর 

স সি , িািং-ঐ

0.78  লসদয়া ালিং -- -- 153 2 904 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10314 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ছসল  উল্লা , স িা- ৃি সিরাজ 

স য়া , িািং-রু খাাঁ  ালিং

0.50 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3247 2 2741 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10315 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ইউিুফ আলী ফসকর, স িা- ৃি 

েসফকুর র  ান, িািং-ঐ

0.60 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3247 2 2741 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10316 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িসের আ  দ, স িা- ৃি 

 কিুল আ  দ, িািং-ঐ

0.45 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3247 2 2741 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10317 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং কসির আ  দ, স িা- ৃি ম া: 

েসফ, িািং-ঐ

0.65 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3247 2 2741 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10318 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিুল কালা , স িা-আ ীর 

আলী , িািং-ঐ

0.70 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6192 2 5044 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10319 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুল আসজজ, স িা- ৃি 

িাদো স য়া , িািং-ঐ

1.10 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6192 2 5044 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10320 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ফসকর আ  দ, স িা- ম া: 

কালু , িািং-ঐ

0.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6192 2 5044 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10321 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নজু স য়া, স িা-আিদুল জসলল 

, িািং-ঐ

0.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6192 2 5044 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10322 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ো িুল আল , স িা-আলী 

ম াছন , িািং-ঐ

0.80 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6192 2 5044 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10323 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িসব্বর আ  দ, স িা ছিয়দ 

আ  দ , িািং-ঐ

0.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6192 2 5044 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10324 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  সনর আ  দ, স িা-   ৃি 

উলা স য়া , িািং-ঐ

0.45 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6192 2 5044 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10325 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুল  ক, স িা- আলী 

ম াসিন , িািং-ঐ

0.50 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6221 2 5141 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10326 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং র  ি উল্লা , স িা-  ৃি কসির 

আ  দ , িািং-ঐ

2.15 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6221 2 5141 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10327 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং সিরাজুল  ক, স িা-আিদু 

শুকু্কর , িািং-ঐ

0.70 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6221 2 5141 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10328 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং সিরাজ স য়া, আিদু শুকু্কর , 

িািং-ঐ

0.80 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6221 2 5141 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10329 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আলী আ  দ, স িা- লাল স য়া 

, িািং-ঐ

0.85 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6211 2 5065 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10330 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং মগালোন মিগ , স্বা ী- কাসদর 

ম াছন , িািং-ঐ

0.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6211 2 5065 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10331 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  সনারঞ্জন িড়ুয়া, স িা-  ৃি 

সন ন্দ্র িড়ুয়া িািং- রু খাাঁ  ালিং 

  াজন  াড়া

0.40 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10332 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং রনু্ট িড়ুয়া, স িা-  ৃি জুসগন্দ্র 

িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.30 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10333 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  াসনক িড়ুয়া, স িা- শুোিংক 

িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10334 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  নু্ট িড়ুয়া, স িা- িসচন্দ্র 

িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10335 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িুজন িড়ুয়া, স িা- িসচন্দ্র 

িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10336 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িু ন িড়ুয়া, স িা- েযা াচরণ 

িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.30 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10337 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং রূ ন িড়ুয়া, স িা- েযা াচরণ 

িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.35 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10338 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং স্ব ন িড়ুয়া, স িা- জীিন্দ্র 

িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.10 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10339 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং স নু্ট িড়ুয়া, স িা-  ৃি ধম রাজ 

িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.15 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10340 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িদন িড়ুয়া, স িা- ম  ন্দ্র 

িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10341 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং সি ল িড়ুয়া, স িা-  ৃি হৃদয় 

ম া ন িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.40 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10342 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং সপ্রয়িনু্ধ িড়ুয়া, স িা-  ৃি হৃদয় 

ম া ন িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10343 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িু ন িড়ুয়া, স িা-  ধু ম া ন 

িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.45 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10344 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িুধীর িড়ুয়া, স িা-  সরন্দ্র 

িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.40 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10345 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িু ল িড়ুয়া, স িা-  সরন্দ্র 

িড়ুয়া , িািং-ঐ

0.35 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10346 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িুজন ে মা, স িা-  ৃি মদিন্দ্র 

ে মা , িািং-ঐ

0.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10347 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং লাল ম া ন ে মা, স িা-  ৃি 

লাল  সন ে মা, িািং-ঐ

0.30 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10348 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং কালু ে মা, স িা-  ৃি লাল  সন 

ে মা, িািং-ঐ

0.15 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10349 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িু ন্ত ে মা, স িা- িসজন্দ্র ে মা, 

িািং-ঐ

0.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10350 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং মগা াল ে মা, স িা- িসজন্দ্র 

ে মা, িািং-ঐ

0.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10351 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং সি ল ে মা, স িা- িসজন্দ্র 

ে মা, িািং-ঐ

0.30 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10352 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম া: ম ািন, স িা-  ৃি 

িসদউর র  ান, িািং-ঐ

0.35 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10353 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং মগৌরাঙ্গ ে মা, স িা-  ৃি অ ূলয 

ে মা, িািং-ঐ

0.08 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10354 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং অসজি ে মা, স িা-  ৃি সন মল 

ে মা, িািং-ঐ

0.11 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10355 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং রনসজি ে মা, স িা-  ৃি সন মল 

ে মা, িািং-ঐ

0.05 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10356 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং রসি ে মা, স িা-  ৃি সন মল 

ে মা, িািং-ঐ

0.10 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10357 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িাাঁ সে ম া ন ে মা, স িা-  ৃি 

সন মল ে মা, িািং-ঐ

0.15 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10358 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  নু ে মা, স িা-  ৃি সন মল 

ে মা, িািং-ঐ

0.08 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10359 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং সি ন ে মা, স িা- ফসকর ে মা, 

িািং-ঐ

0.11 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10360 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নীলু ে মা, স িা- ফসকর ে মা, 

িািং-ঐ

0.05 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10361 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং রূ ন ে মা, স িা- অসনল ে মা, 

িািং-ঐ

0.10 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10362 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং কাজল ে মা, স িা- নসরে 

ে মা, িািং-ঐ

0.15 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10363 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং অসনল ে মা, স িা-  ৃি যুসগে 

ে মা, িািং-ঐ

0.07 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10364 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  াসছরা  ে মা, স িা-  ৃি 

 সনন্দ্র ে মা, িািং-ঐ

0.08 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10365 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং সিসরন্দ্র ে মা, স িা- দেরিœ 

ে মা, িািং-ঐ

0.11 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10366 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং স্ব ন ে মা, স িা-  ৃি সিনঞ্চ 

ে মা , িািং-ঐ

0.05 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10367 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং দুলাল ে মা, স িা-  ৃি সিনঞ্চ 

ে মা, িািং-ঐ

0.10 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10368 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আনন্দ ে মা, স িা-  ৃি 

সদ্বজস া ন ে মা, িািং-ঐ

0.15 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10369 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং স্ব ন ে মা, স িা- সদ্বজস া ন 

ে মা, িািং-ঐ

0.07 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10370 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িাধন ে মা, স িা- যাো ম া ন 

ে মা, িািং-ঐ

0.08 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10371 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং কাস নী ে মা, স িা- , িািং-ঐ 0.11 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10372 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িুলিান আ  দ, স িা-  ৃি 

আিদুর র  ান , িািং-ঐ

0.05 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10373 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িািুল স য়া, স িা- িুলিান 

আ  দ , িািং-ঐ

0.10 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10374 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নুর আ  দ, স িা-  ৃি 

এজা ার স য়া , িািং-ঐ

0.07 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10375 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ছছয়দ নুর, স িা-  ৃি এজা ার 

স য়া , িািং-ঐ

0.08 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10376 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদু রসেদ, স িা-  ৃি 

অসছয়র র  ান , িািং-ঐ

0.11 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10377 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং রসফক উসি, স িা-  ৃি নুরুল 

ইিলা  , িািং-ঐ

0.06 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10378 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  াস দুল  ক, স িা- খসললুর 

র  ান , িািং-ঐ

0.10 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10379 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নুর  া  ুদ , স িা- ছছয়দ নুর 

িিদাগর , িািং-ঐ

0.15 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10380 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিুল কালা , স িা-  ৃি 

জাফর ফসকর , িািং-ঐ

0.07 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10381 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম া াম্মদ আল , স িা-  ৃি 

জাফর ফসকর , িািং-ঐ

0.08 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10382 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  লাে িড়ুয়া, স িা- অনঙ্গ 

িড়ুয়া , িািং-ঐ

0.11 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10383 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িন াসল ধর,  স িা-  ি ধর , 

িািং-ঐ

0.05 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10384 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  সর ল মদ, স িা- িনজান 

কাসন্ত মদ , িািং-ঐ

0.10 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10385 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং কাস নী ে মা, স িা- সকসোরী 

কু ার ে মা, িািং-ঐ

0.15 রু খাাঁ  ালিং -- -- 555 2 590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10386 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িদরুল আল , স িা-   ৃি 

ম া াম্মদ েসফ, িািং- 

রু খাাঁ  ালিং

0.70 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10387 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িদরুল আল , স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ েসফ , িািং-ঐ

0.65 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10388 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ো িুল আল , স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ েসফ , িািং-ঐ

0.45 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10389 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিুল কালা , স িা-  ৃি 

 কিুল আ  দ , িািং-ঐ

0.80 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10390 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ো িুল আল , স িা-  ৃি 

 কিুল আ  দ , িািং-ঐ

0.35 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10391 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুর র  ান, স িা-  ৃি  

ছস  উসিন , িািং-ঐ

0.65 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10392 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং জয়নাল উসিন, স িা-  ৃি 

ফসকর আ  দ , িািং-ঐ

0.60 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10393 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নসজর আ  দ, স িা-  ৃি 

কর  আলী , িািং-ঐ

0.70 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10394 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং কা াল উসিন, স িা- ঠান্ডা 

স য়া , িািং-ঐ

0.75 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10395 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  সনরুজ্জা ান, স িা-  ৃি 

জস র আ  দ , িািং-ঐ

0.45 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10396 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  নছুর আলী , স িা- 

 সনরুজ্জা ান , িািং-ঐ

0.68 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10397 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদু শুকু্কর, স িা- ছিয়দ 

আ  দ , িািং-ঐ

0.10 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10398 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  াছন আলী, স িা- আিুল 

 াসক  িলী , িািং-ঐ

0.65 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10399 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম া াম্মদ আলী, স িা-  ৃি 

আিদুল  াসক  িলী, িািং-ঐ

0.70 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10400 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং লাল স য়া, স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ ম ািাইন , িািং-ঐ

0.60 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10401 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম া: কালু ম ম্বার, স িা- 

ইয়াকুি আলী , িািং-ঐ

0.60 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10402 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুল খাসলক, স িা- 

ম া াম্মদ কালু , িািং-ঐ

0.80 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10403 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুল গফুর ছানু, স িা- 

ম া াম্মদ কালু , িািং-ঐ

0.60 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10404 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম া াম্মদ ভুলু  স িা- ম া াম্মদ 

কালু , িািং-ঐ

0.65 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10405 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম া াম্মদ সছসিক, স িা-  ৃি 

আিদুল আলী , িািং-ঐ

0.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10406 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিব্বাি উসিন, স িা- ইয়াকুি 

আলী , িািং-ঐ

0.70 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10407 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং মছস র আলী, স িা- ি র 

 া জা , িািং-ঐ

0.50 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10408 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ো িুল আল , স িা- আিদুর 

রসেদ , িািং-ঐ

0.50 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10409 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম া াম্মদ আলী, স িা- ি র 

 া জা , িািং-ঐ

0.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10410 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং লাল স য়া, স িা- ম া াম্মদ 

েসফ , িািং-ঐ

0.80 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10411 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম া াম্মদ ভুলু, স িা- ম া াম্মদ 

েসফ , িািং-ঐ

0.35 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10412 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আসজিুর র  ান, স িা-   ৃি 

ম াছন আলী , িািং-ঐ

0.80 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10413 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং জাফর আল , স িা- আস র 

 া জা , িািং-ঐ

0.30 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10414 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং কাসছ  আলী, স িা- িুজুরুজ 

স য়া , িািং-ঐ

0.40 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10415 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং রসফক ড্রাইভার, স িা- ফজর 

র  ান , িািং-ঐ

0.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10416 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িসদ আল , স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ রসেদ , িািং-ঐ

0.60 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10417 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং রসফক উসিন , স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ রসেদ , িািং-ঐ

0.50 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10418 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  ীর জাফর ড্রাইভার, স িা- 

 ৃি ম া াম্মদ রসেদ , িািং-ঐ

0.65 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10419 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ফসরদ স সি, স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ রসেদ , িািং-ঐ

0.55 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10420 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িাদো স য়া, স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ রসেদ, িািং-ঐ

0.75 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10421 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আছা  উসিন, স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ রসেদ, িািং-ঐ

0.80 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10422 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং কা াল উসিন, স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ রসেদ, িািং-ঐ

0.60 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10423 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং জস র উসিন, স িা-  ৃি কালা 

স য়া , িািং-ঐ

0.50 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10424 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আলী ম াসিন, স িা-  ৃি 

রসফক উসিন , িািং-ঐ

0.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10425 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ছিয়দ কসর , স িা- আলী 

ম াসিন , িািং-ঐ

0.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10426 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  াজী ফসরদুল আল , স িা- 

আনর আলী , িািং-ঐ

1.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10427 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং রসফক উসিন, স িা- আনর 

আলী , িািং-ঐ

0.80 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10428 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং জয়নাল উসিন, স িা- আনর 

আলী , িািং-ঐ

0.85 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10429 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ো াি উসিন, স িা- আনর 

আলী , িািং-ঐ

0.80 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10430 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আলা উসিন, স িা- আনর 

আলী , িািং-ঐ

0.80 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10431 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িাজ উসিন, স িা- আনর 

আলী , িািং-ঐ

0.75 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10432 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং রাসিয়া খািুন, স্বা ী-   ৃি 

ফসকর আ  দ, িািং-ঐ

0.30 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10433 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ফসরদ আল , স িা- আসজজুর 

র  ান , িািং-ঐ

0.50 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10434 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং জালাল আ  দ, স িা- নাসজর 

আ  দ , িািং-ঐ

0.10 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10435 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং স জানুল আসম্বয়া, স িা- 

ম াজা ারুল  ক , িািং-ঐ

0.80 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10436 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  ািলানা িসদউর র  ান, স িা- 

 ৃি ম াজা ারুল  ক , িািং-ঐ

0.80 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10437 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ছসকনা খািুন, স্বা ী- রসেদ 

আ  দ , িািং-ঐ

0.40 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10438 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম া া ম্দ রসেদ, স িা-আিুল 

িের , িািং-ঐ

0.60 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10439 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নুর আলী, স িা-  ৃি মকারিান 

আলী , িািং-ঐ

0.60 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10440 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং দুদু স য়া, স িা-  ৃি আিদুল 

আলী , িািং-ঐ

0.50 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10441 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আলী আ  দ, স িা-  ৃি 

ছস র উসিন , িািং-ঐ

0.40 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10442 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং োসব্বর আ  দ, স িা- আিদুর 

রসেদ ড্রাইভার , িািং-ঐ

0.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10443 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নুরুল আল , স িা- আিদুর 

রসেদ ড্রাইভার , িািং-ঐ

0.50 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10444 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আলা উসিন, স িা- আিদুর 

রসেদ ড্রাইভার, িািং-ঐ

0.55 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10445 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম াছন আ  দ, স িা-  ৃি 

িসদউর র  ান , িািং-ঐ

0.60 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10446 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং মফরসদৌি, স িা- আিদু রসেদ 

, িািং-ঐ

0.60 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10447 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িাজ উসিন, স িা- আিদু 

রসেদ , িািং-ঐ

0.50 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10448 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ো াি স য়া, স িা- ে র আলী 

, িািং-ঐ

0.35 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10449 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং জসলল আ  দ, স িা-  কিুল 

আ  দ , িািং-ঐ

0.38 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10450 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম াকিার আ  দ, স িা- 

মিানালী ফসকর , িািং-ঐ

0.70 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10451 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  কিুল আলী, স িা- খসললুর 

র  ান , িািং-ঐ

0.65 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10452 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম াকিার আ  দ, স িা-  ৃি 

 খসলছুর র  ান , িািং-ঐ

0.40 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10453 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং সদল ম া াম্মদ, স িা- মিানালী 

ফসকর , িািং-ঐ

0.35 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10454 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আক্তার স সি, স িা-ফসকর 

আ  দ , িািং-ঐ

0.65 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10455 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ভুলু স য়া, স িা- কসির আ  দ 

, িািং-ঐ

0.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10456 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম া াম্মদ আলী, স িা-কসির 

আ  দ , িািং-ঐ

0.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10457 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম াজাফ্ফর স য়া, স িা-  ৃি 

ে র আলী , িািং-ঐ

0.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10458 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং জা াল উসিন, স িা-  ৃি ে র 

আলী, িািং-ঐ

0.64 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3049 2 2590 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10459 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং গ্রীণ িালা িড়ুয়া, স িা-  ৃি 

কৃসষ্ট ম া ন িড়ুয়া, িািং-ঐ

0.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3247 2 2741 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10460 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম া াম্মদ ম াসিন, স িা-   ৃি 

আিু িকর , িািং-ঐ

5.00 রু খাাঁ  ালিং -- -- 3247 2 2741 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10461 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  ীর জাফর, স িা-  ৃি ি র 

আলী , িািং-ঐ

1.50 রু খাাঁ  ালিং -- -- 4948 2 4507 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10462 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ছিয়দ আল , স িা- আিদুল 

 াসক  , িািং-ঐ

1.50 রু খাাঁ  ালিং -- -- 4948 2 4507 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10463 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং জসলল আ  দ, স িা-  ৃি 

 সরুজ্জা ান , িািং-ঐ

0.80 রু খাাঁ  ালিং -- -- 4770 2 4308 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10464 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িসদউল আল , স িা- ম ািারক 

আলী , িািং-ঐ

1.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 4773 2 4311 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10465 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  কিুল আ  দ, স িা-  ৃি 

 সনরুজ্জা ান , িািং-ঐ

1.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 4770 2 4308 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10466 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ফসকর আ  দ, স িা-  কিুল 

আ  দ , িািং-ঐ

0.40 রু খাাঁ  ালিং -- -- 4770 2 4308 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10467 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নুর নিী, স িা-  কিুল 

আ  দ, িািং-ঐ

0.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 4770 2 4308 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10468 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ম া াম্মদ নিী, স িা-  কিুল 

আ  দ, িািং-ঐ

0.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 4770 2 4308 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10469 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুল নিী, স িা-  কিুল 

আ  দ, িািং-ঐ

0.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 4770 2 4308 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10470 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  ীর আ  দ ফসকর, স িা-  ৃি 

আিদুল ফসকর , িািং-ঐ

1.60 রু খাাঁ  ালিং -- -- 4770 2 4308 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10471 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আসজ  উল্লা , স িা-  ৃি 

রসেদ আ  দ , িািং-ঐ

1.10 রু খাাঁ  ালিং -- -- 4948 2 4507 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10472 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং রসেদ আ  দ, স িা-   াজী 

 কিুর আ  দ , িািং-ঐ

0.45 রু খাাঁ  ালিং -- -- 4948 2 4507 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10473 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং রসেদ আ  দ, স িা-  ৃি আলী 

আ  দ , িািং-ঐ

1.00 রু খাাঁ  ালিং -- -- 4948 2 4507 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10474 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ছছয়দ আল , স িা-  ৃি 

নসজর আ  দ , িািং-ঐ

1.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 4948 2 4507 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10475 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ছছয়দ আ  দ, স িা-  ৃি 

 াসিিুর র  ান, িািং-ঐ

1.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6177 2 5088 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10476 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং সছসিক আ  দ, স িা-  ৃি 

িাাঁ চা স য়া , িািং-ঐ

2.00 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6206 2 5058 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10477 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুল  ক, স িা-  ৃি 

ছছয়দুল  ক  াজী , িািং-ঐ

1.10 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6206 2 5058 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10478 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং এ ছানুল কসির, স িা- 

আসজজুর র  ান , িািং-ঐ

1.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6217 2 5137 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10479 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং জা াল উসিন, স িা- শুকুকু্কর 

আলী , িািং-ঐ

0.40 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6168 2 5122 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10480 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ো িুল আল , স িা-শুকু্কর 

আলী , িািং-ঐ

1.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6179 2 5080 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10481 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং জস রুল কসির, স িা- নুরুল 

কসির , িািং-ঐ

1.15 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6217 2 5137 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10482 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নুরুল কসির , স িা-আলী 

আকির , িািং-ঐ

1.30 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6232 2 5152 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10483 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুল জসলল, স িা- আেরফ 

আলী , িািং-ঐ

1.50 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6192 2 5044 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10484 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং রসেদ আ  দ, স িা-  ৃি 

মনজা ি আলী , িািং-ঐ

0.80 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6192 2 5044 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10485 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিু িাস র, স িা-  ৃি কালু , 

িািং-ঐ

0.40 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6192 2 5044 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10486 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ছিয়দ কাসে , স িা-  ৃি 

আিদু শুকু্কর, িািং-ঐ

0.90 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6197 2 5050 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10487 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ফসরদ আল , স িা-  ৃি আিু 

ো া , িািং-ঐ

1.10 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6197 2 5050 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10488 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং জাফর আল গিং , স িা- 

ইছ াক আ  দ , িািং-ঐ

1.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6101 2 5001 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10489 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নুরুল ইিলা , স িা- ম া াম্মদ 

রসেদ , িািং-ঐ

1.00 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6101 2 5001 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10490 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদু শুকু্কর, স িা- ছিয়  

মগালাল, িািং-ঐ

1.30 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6101 2 5001 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10491 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং ইউিুফ আলী, স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ কালু , িািং-ঐ

0.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6192 2 5044 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10492 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নিী ম াসিন, স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ কালু , িািং-ঐ

0.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6211 2 5065 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10493 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নসজর আ  দ, স িা-  ৃি 

ম া াম্মদ কালু, িািং-ঐ

2.30 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6211 2 5065 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10494 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং নসজর ম াছন, স িা-  ৃি নুর 

আ  দ , িািং-ঐ

0.40 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6211 2 5065 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10495 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং রসেদ স য়া, স িা-  ৃি ইিলা  

স য়া , িািং-ঐ

0.50 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6211 2 5065 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10496 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুল গফুর, স িা- ম া: 

কালু িিদাগর , িািং-ঐ

2.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6211 2 5065 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10497 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  াজী ো িুল আল , স িা- 

 ৃি ছিয়দুর র  ান , িািং-ঐ

2.00 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6211 2 5065 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10498 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং মিালিান আ  দ, স িা-  ৃি 

আিদু র  ান , িািং-ঐ

1.00 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6211 2 5065 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10499 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং সগয়াি উসিন, স িা-  ৃি 

মিালিান আ  দ , িািং-ঐ

1.15 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6211 2 5065 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10500 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং রসফক উসিন, স িা- মিালিান 

আ  দ , িািং-ঐ

1.10 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6211 2 5065 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10501 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  া  ুদা মিগ , স্বা ী-  ম া: 

কালু িিদাগর , িািং-ঐ

1.20 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6211 2 5065 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10502 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং   িাজ মিগ , স্বা ী- কসির 

আ  দ , িািং-ঐ

1.25 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6211 2 5065 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10503 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং  াজী ম াক্তার আ  দ, স িা- 

ম া: কালু , িািং-ঐ

2.00 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6211 2 5065 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10504 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং িািুল স য়া, , স িা- ম া াম্মদ 

চুর আলী , িািং-ঐ

1.00 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6211 2 5065 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10505 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিু িাস র, স িা- অজ্ঞাি , 

িািং-ঐ

0.50 রু খাাঁ  ালিং -- -- 44 2 708, 715 84.2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

10506 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুল আসজজ, স িা- অজ্ঞাি 

, িািং-ঐ

2.50 রু খাাঁ  ালিং -- -- 4254 2 3757 1 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10507 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং জসকর আ া দ, স িা-  ৃি 

রসেদ আ  দ , িািং-ঐ

1.40 রু খাাঁ  ালিং -- -- 6101 2 5001 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10508 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুল কসর , স িা-ফসয়জ 

আ  দ ,  ূিম মখিয়াছসড়

1.00  লসদয়া ালিং -- -- 44 2 708, 715 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10509 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং খাইরুল আল , স িা- আিুল 

ম াছন, িািং-  সি  

 লসদয়া ালিং

2.00  লসদয়া ালিং -- -- 7 2 706 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

10510 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া  লসদয়া ালিং আিদুল আলী, স িা-  ৃি 

মলাক ান  াসক , িািং-  সি  

 লসদয়া ালিং

1.08  লসদয়া ালিং -- -- 39 2 733 2 রসিি ঘর িাসড় ি িিিসভো উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা 

 সয়সছ

মমাটঃ 6626.07

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 কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আসজ , সিিা- এনাঘয়ি আলী, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আব্দুল ছাত্তার, সিিা- মৃি আলী 

আকির, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল হক, সিিা- মিটান আলী, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আস ন, সিিা- নুরুল হক, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র কযাটাগরী 

(৬ধারা/৪ধারা/রসিি/ অসি বি/অসজবি/িন 

সি াগ সনয়সিি অঘেণীভুক্ত িন/ িন 

সি াঘগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখঘলর 

সিিরণ (িি বঘেষ/ িঘরজস ন 

অিস্থািহ)

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি ইিযাসদ 

আঘছ সক না)

 ন্তব্য

কক্সব্াজার উত্তর ব্ন ক্তব্িাগ

ক্রঃ নং মজলা উিঘজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা
জিরদখলকৃি অন্যান্য 

িনভূস  (একর)

িংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাফর আল , সিিা- নুরুল, িাং- 

পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৮০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আস ন, সিিা- মৃি আঃ 

ছালা , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবুল কাঘে , সিিা- মৃি 

ম াস্তাক, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িিি আলী, সিিা- মৃি ম াস্তাক, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িারসিন মিগ , স্বা ী- হাস দ 

মহাঘিন, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

১০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  াহাবুল আল , সিিা-মৃি ফঘফর 

আহাম্মদ, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

১১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িবুজ ফসকর, সিিা- মৃি  সনর 

জা ান, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

১২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আঘনায়ারা মিগ , সিিা-মৃি 

আঘনায়ার আলী, িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

১৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছছয়দ আল , সিিা- মৃি 

ম াজাঘহর, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

১৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আ ানু, সিিা- মৃি কসির 

আহাম্মদ, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

১৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা হাসিবুল্লা, সিিা- কসির আহা দ, 

িাং- াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা র জান, সিিা- মৃি মুছা আলী, 

িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

১৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  সজির রহ ান, সিিা- মৃি নুরুল 

আল , িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

১৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রসেদা মিগ , স্বা ী- মৃি ম াঃ 

ফসকর, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৭০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

১৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ফসকর আহম্মদ(স ঘলজার), সিিা-

 মৃি কসির আহম্মদ, িাং- 

 াসদিলা, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল হুদা (স ঘলজার), সিিা- 

মৃি ছছয়দ আহাম্মদ, িাং- 

 াসদিলা, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা েসফ আল , সিিা-মৃি সছসিক 

আহাং, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িসের আহাম্মদ, সিিা-মৃি 

জালাল আহাং, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুর ম াহাম্মদ, সিিা- মৃি জালাল 

আহাং, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ি সু আল , সিিা- মৃি আঃ 

কসির, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা র জান আলী, সিিা- কসির 

আহাম্মদ, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা হাস দুল কসর , সিিা-আিদুল 

আসল  ম ৌঃ, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল ইিলা , সিিা-  ঞ্জুর 

আল , িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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খসিয়ান
আর.এি দাগ
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খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মগারা স য়া (স ঘলজার), সিিা- 

মৃি নাসজর আলী, িাং- 

 াসদিলা, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আসজ  (স ঘলজার), সিিা- 

মৃি মিকান্দার আলী, িাং- 

 াসদিলা, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.০২ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  ঞ্জুর ম ৌল ী, সিিা- মৃি 

ম াজাঘহর, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবুল কালা  (স ঘলজার), সিিা- 

মৃি সুলিান আঃ, িাং- 

 াসদিলা, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আঃ শুক্কুর (স ঘলজার), সিিা- 

মৃি ছছয়দ আহাম্মদ, িাং- 

 াসদিলা, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আঃ গসণ (স ঘলজার), সিিা- মৃি 

ম াঃ কাঘলা, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫৩০১ ১৬২৬৪  াটির  র টিঘনর চাল

৩৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মফারকান ম াঃ (স ঘলজার), 

সিিা- মৃি সুলিান আহাং, িাং- 

 াসদিলা, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫৩০১ ১৬২৬৪  াটির  র টিঘনর চাল

৩৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা েসফ আল  (স ঘলজার), সিিা- 

মৃি আলী আহাং, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫৩০১ ১৬২৬৪  াটির  র টিঘনর চাল

৩৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছুরি আল , সিিা- মৃি িাঁচা 

স য়া, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫৩০১ ১৬২৬৪  াটির  র টিঘনর চাল

৩৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রসেদা মিগ , স্বা ী- মৃি জাফর 

আল , িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৮০ ঈদগাঁও ১৫৩০১ ১৬২৬৪  াটির  র টিঘনর চাল

৩৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  াহ দ কসর  (স ঘলজার), সিিা-

 কসির আহ দ, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫৩০১ ১৬২৬৪  াটির  র টিঘনর চাল

Page 907



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াসুদা মিগ , স্বা ী- মৃি আঃ 

কসর , িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫৩০১ ১৬২৬৪  াটির  র টিঘনর চাল

৪০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবুল মহাঘিন (স ঘলজার), সিিা-

 মৃি,  াস্তাক আহাং, িাং- 

 াসদিলা, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫৩০১ ১৬২৬৪  াটির  র টিঘনর চাল

৪১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল কসির (স ঘলজার), সিিা- 

মৃি ইসলয়াছ, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৭৯২১ ১৮৫৮১  াটির  র টিঘনর চাল

৪২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ কালু, সিিা- মৃি ইসলয়াছ, 

িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৭৯২১ ১৮৫৮১  াটির  র টিঘনর চাল

৪৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিানা স য়া (স ঘলজার), সিিা- 

মৃি ম াস্তাক আহাং, িাং- 

 াসদিলা, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৭৯২১ ১৮৫৮১  াটির  র টিঘনর চাল

৪৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছছয়দ নুর (স ঘলজার), সিিা- 

মৃি েহর মুল্লুক, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৭৯২১ ১৮৫৮১  াটির  র টিঘনর চাল

৪৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছছয়দ আল , সিিা- মৃি েহর 

মুল্লুক, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৭৯২১ ১৮৫৮১  াটির  র টিঘনর চাল

৪৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল ইিলা , সিিা- মৃি আলী 

আকির, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগাঁও ১৭৯২১ ১৮৫৮১  াটির  র টিঘনর চাল

৪৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আঃ জব্বার (স ঘলজার), সিিা- 

মৃি কাঘলা, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৭৯২১ ১৮৫৮১  াটির  র টিঘনর চাল

৪৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সজয়াউর রহ ান, সিিা- ছাঘির 

আহাম্মদ, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৭৯২১ ১৮৫৮১  াটির  র টিঘনর চাল

৪৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িািা  মহাঘিন, সিিা- মৃি আলী 

আকির, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৭৯২১ ১৮৫৮১  াটির  র টিঘনর চাল
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা োহ আল  (স ঘলজার), সিিা- 

মৃি আঃ কসর , িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৭৯২১ ১৮৫৮১  াটির  র টিঘনর চাল

৫১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছুরুি আল  (স ঘলজার), সিিা- 

মৃি আঃ কসর , িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৭৯২১ ১৮৫৮১  াটির  র টিঘনর চাল

৫২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আব্দুল হাসক  (স ঘলজার), সিিা-

 মৃি িাজু মুল্লুক, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও,কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৭৯২১ ১৮৫৮১  াটির  র টিঘনর চাল

৫৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িসদ আল  (স ঘলজার), সিিা- 

আঃ হাসক , িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৭৯২১ ১৮৫৮১  াটির  র টিঘনর চাল

৫৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মফারকান আহম্মদ, সিিা- মৃি 

জালাল আহাং, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৭৯২১ ১৮৫৮১  াটির  র টিঘনর চাল

৫৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  ঞ্জুর আল , সিিা- মৃি কালা 

স য়া, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৭৯২১ ১৮৫৮১  াটির  র টিঘনর চাল

৫৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা এছানুল হক, সিিা-মৃি এজাঘহর 

আহাং, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৮০ ঈদগাঁও ১৭৯২১ ১৮৫৮১  াটির  র টিঘনর চাল

৫৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  সনর আহাম্মদ, সিিা- মৃি ম াঃ 

মহাঘিন, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮০০৩ ১৯০১৬  াটির  র টিঘনর চাল

৫৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম ািারক আহাম্মদ, সিিা- মৃি 

ম াঃ মহাঘিন, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮০০৩ ১৯০১৬  াটির  র টিঘনর চাল

৫৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াজাঘম্মল হক, সিিা- মৃি ম াঃ 

মহাঘিন, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮০০৩ ১৯০১৬  াটির  র টিঘনর চাল

৬০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল ইিলা , সিিা- ছছয়দ 

আহাম্মদ, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮০০৩ ১৯০১৬  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৬১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম ারক আহাম্মদ, সিিা- ম াঃ 

কালু, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮০০৩ ১৯০১৬  াটির  র টিঘনর চাল

৬২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আিছার, সিিা- ম াঃ কালু, 

িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগাঁও ১৮০০৩ ১৯০১৬  াটির  র টিঘনর চাল

৬৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবু িক্কর, সিিা- ম াঃ কালু, 

িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮০০৩ ১৯০১৬  াটির  র টিঘনর চাল

৬৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িসহদুল ইিলা , সিিা- মৃি  ঞ্জুর 

আল , িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮০০৩ ১৯০১৬  াটির  র টিঘনর চাল

৬৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছাঘির আহম্মদ, সিিা- মৃি ম াঃ 

কাঘলা, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৬৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ি সু আল , সিিা- মৃি ম াঃ 

কাঘলা, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৬৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা োহ আল , সিিা- মৃি ম াঃ 

কাঘলা, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৬৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা েওকি িারঘ জ, সিিা- ম াঃ 

ইউনুছ, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৬৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিাজা আল , সিিা-মৃি জালাল 

আহম্মদ, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৭০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সরদুয়ান, সিিা- আলী আকির, 

িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৭১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আলী আহ দ, সিিা- মৃি মগারা 

স য়া, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৭২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আল , সিিা- মৃি মগারা 

স য়া, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৭৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা   িাজ (ট ট ), সিিা- অজ্ঞাি, 

িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৭৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িদরু, সিিা- মৃি িাঘজর মুল্লুক 

িাং- াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৭৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মরাকিানা, স্বা ী- মৃি সিরাজ, 

িাং- াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৭৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আলিাজ, সিিা- অজ্ঞাি, িাং- 

 াসদিলা, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৭৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদু িালা  (স ঘলজার), সিিা- 

মৃি কালু, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৭৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ িালা , সিিা- মৃি আবুল 

িাোর, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৭৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুর ছসি, সিিা- মৃি ম াঃ 

ইসলয়াছ, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৮০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আলী আহাম্মদ স ঘলজার, সিিা- 

মৃি ম াঃ আলী, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৮১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা োহজাহান, সিিা- মৃি জাফর 

আল , িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৮২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িালা ি উল্লাহ, সিিা- আিদুল 

কাঘদর, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৮৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা স নুআরা, স্বা ী- আবু িাঘহর, 

িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৮৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিানা স য়া, সিিা- ইসলয়াছ, িাং-

 াসদিলা, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৮৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম ািারক, সিিা- ম াস্তাক 

আহ দ, িাং-  াসদিলা, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৮৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবুল িাোর, সিিা- ম াস্তাক 

আহাম্মদ, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৮৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবু িকর ম ৌল ী, সিিা- 

ম াস্তাক আহাম্মদ, িাং- 

 াসদিলা, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৮৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল ইিলা , সিিা- ছছয়দ 

আহাম্মদ, িাং-  াসদিলা, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৮৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াজাফফর আহ দ, সিিা- মৃি 

আবু িক্কর, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৯০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আিছার, সিিা- কালা  

আহ দ, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৯১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল হক, সিিা- মৃি আলিাজ, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৯২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদু িালা , সিিা- মৃি আবু 

িকর, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৯৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা বুলবুল আক্তার, স্বা ী- নজরুল 

ইিলা , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৯৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা কসির আহ দ, সিিা- মৃি ম াঃ 

কালু , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৯৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মরাসজনা মিগ , স্বা ী- িাদো 

স য়া, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৯৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছাঘির আহাম্মদ, সিিা-আঃ 

রসেদ(ফরহাদ), িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৯৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুর আঘয়ো, স্বা ী- ছছয়দ নুর, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৯৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সদল ম াহাম্মদ (মিজু), সিিা- মৃি 

িসের আহাং, িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

৯৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ মহাছন, সিিা- অজ্ঞাি, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১০০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল ইিলা , সিিা- ম াহাম্মদ 

কালু, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১০১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাহাঙ্গীর আল , সিিা- নুরুল 

ইিলা , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১০২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদু শুকুর, সিিা- মৃি   িাজ 

আহাং, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১০৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রাজা স য়া, সিিা- মৃি ম াঃ 

কসর , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১০৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিটান আলী, সিিা- টুকটুসক 

রাজা (ম াঃ মহাছন), িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১০৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াস্তাক আহাম্মদ, সিিা- নুরুল 

আল , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১০৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুর রসহ  (মিানা স য়া), 

সিিা- নুরুল আল , িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১০৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আস ন, সিিা- মৃি ম াঃ 

মহাছন, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১০৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছছয়দ আল , সিিা- মৃি ম াঃ 

দানু স য়া, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১০৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ জসি , সিিা- মৃি ম াঃ 

কালু, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১১০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াস্তাক আহাম্মদ, সিিা- 

এজাহার িাবুসচ ব, িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১১১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছাঘির আহাম্মদ িাবুসচ ব, সিিা- 

এজাহার িাবুসচ ব, িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১১২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা স নুয়ারা মিগ , স্বা ী- অজ্ঞাি, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১১৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রুঘিল, সিিা- মৃি ম াঃ কসর , 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১১৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াস্তাক আহ দ, সিিা-মৃি 

এজাহার ফসকর, িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১১৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদু শুকুর, সিিা-মৃি এজাহার 

ফসকর, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল
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খসিয়ান
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খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১১৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ইয়াসছন, সিিা-মৃি এজাহার 

ফসকর, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১১৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ আলী, সিিা- আবুল 

কালা , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১১৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা   িাজ মিগ , স্বা ী-আল গীর 

িওদাগর, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১১৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা র জান আলী, সিিা-মৃি ম াঃ 

আলী, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১২০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আস র হা জা, সিিা- মৃি ম াঃ 

আলী, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১২১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নাজ া মিগ , স্বা ী- আবুল 

কালা , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১২২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জসি  উসিন, সিিা- আবুল 

কালা , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১২৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রু া আক্তার, স্বা ী- ইউছুি, িাং- 

পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১২৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িাজর মুল্লুক, সিিা- আিদুল 

িাত্তার, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১২৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আঘয়ো, সিিা- মৃি কালু, িাং- 

পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১২৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুর আঘয়ো, স্বা ী- আবুল 

কালা , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১২৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মলাটাি কা াল, সিিা- জসি  

উসিন, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১২৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহঘছনা, স্বা ী- ম াঃ অইয়ুি, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১২৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুি মিািহান, সিিা- মৃি 

 কবুল ফসকর, িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৩০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ফর ান উল্লাহ, সিিা- আিদুি 

শুক্কুর, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৩১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জুিাইরা, স্বা ী মখারঘেদ আল , 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ মিস িাকা  র

১৩২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আসরফ উল্লাহ, সিিা- আিদু 

শুক্কুর, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ টিঘনর  র

১৩৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা এছানু, সিিা- নুরুল আস ন,  িাং- 

পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ টিঘনর  র

১৩৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ আহিান, সিিা- আঃ শুক্কুর, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ টিঘনর  র

১৩৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদু শুক্কুর, সিিা- মৃি  কবুল 

ফসকর,িাং-পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৩৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুর রসহ , সিিা- মৃি  কবুল 

ফসকর িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৩৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ, সিিা- আিদুর রসহ , 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ টিঘনর  র

Page 916



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৩৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আল  (পুতু), সিিা- মৃি 

ছাঘির হাং, িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৩৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা হারুনুর রসেদ, সিিা- মৃি ছাঘির 

আহাং, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৪০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মফারকান আহাং, সিিা- মৃি 

েহর মুল্লূক, িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৪১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছছয়দ আকির, সিিা- মৃি েহর 

মুল্লুক, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৪২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ইি াইল, সিিা- অজ্ঞাি, িাং- 

পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ টিঘনর  র

১৪৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা র জান আলী, সিিা- মৃি হাসিি 

ফসকর, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৪৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছছয়দ আকির, সিিা- মৃি েহর 

মুল্লুক, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৪৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা র জান, সিিা- মৃি মিানা আলী, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

১৪৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ কা াল মহাঘিন, সিিা- মৃি 

ম াঃ হাঘিন, িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৪৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  কতুল মহাঘিন, সিিা- মৃি 

মিাঘল ান, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ মিস িাকা ২৫ ৩০ ফুট

১৪৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছাঘলহা মিগ , স্বা ী- ম াস্তাক 

আহাং, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৪৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুল হাসক , সিিা- িাদো, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৫০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িাঘজদা মিগ , স্বা ী- নুরুল 

কসির, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৫১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সনিাই ধর, সিিা- অরণ্য িােী 

ধর, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ মিস িাকা ২৫ ৩০ ফুট

১৫২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম ালা দাে, সিিা- রিীন্দ্র দাে, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ টিঘনর র ২৫ ৩০ ফুট

১৫৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িরুলা িাল, স্বা ী- মৃি িিন 

িাল, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

১৫৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা অরসিন্দু ে বা, সিিা- মৃি সুঘরে 

ে বা, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

১৫৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা উত্ত  দাে, সিিা- মৃি িজল 

দাে, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৫৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ক লা ধর, স্বা ী- িঘন্তাষধর, িাং-

 পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৫৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সুস  দাে, স্বা ী- সুসদর দাে, িাং-

 পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ টিঘনর  র ২০ ২৫ ফুট

১৫৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা টসক মদ, স্বা ী- কাজল মদ,  িাং- 

পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ টিঘনর  র ২০ ২৫ ফুট

১৫৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রূিালী দাে, স্বা ী- সদলীি দাে, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৬০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা গীিা দাে, স্বা ী- সুকু ার দাে, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ টিঘনর  র ২০ ২৫ ফুট

১৬১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা স ন্টু দাে, সিিা- মৃি অজুবন দাে, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

১৬২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মুসি েীল, সিিা- সিপুল েীল, িাং-

 পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

১৬৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িাবুল দাে, সিিা-  সনর দাে, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ মিস িাকা ২৫ ৩০ ফুট

১৬৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রাজীি নাথ, সিিা- িসর ল নাথ, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৬৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াক্তার আহ দ, সিিা- হাসক  

আলী, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৬৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আনচারু, স্বা ী- মিকান্দও, িাং- 

পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৬৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা স ন্টু  সল্লক, সিিা- মৃি িাঘজন্দ্র 

 সল্লক, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৬৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িাবুল  সল্লক, সিিা- মৃি িাদল 

 সল্লক, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৬৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা স লন  সল্লক, সিিা- মৃি িাঘজন্দ্র 

 সল্লক, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০  াটির  র টিঘনর চাল

১৭০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জগদীষ ক বকার, সিিা- মৃি 

নঘগন্দ্র ক বকার, িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ মিস িাকা ২৫ ৩০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৭১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সিদুল ম াষ, সিিা- মৃি অজয় 

ম াষ, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৮৫০৪ ১৮৫৭০ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

১৭২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সিদুল ম াষ, সিিা- মৃি অসজি 

ম াষ, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ মিস িাকা ২৫ ৩০ ফুট

১৭৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সেমুল ম াষ, সিিা- মৃি অসজি 

ম াষ, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

১৭৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা টিংকু ক বকার, সিিা- সিনন্দ 

ক বকার, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

১৭৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সিদুল িাল, সিিা-  সনন্দ্র িাল, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ মিস িাকা ২৫ ৩০ ফুট

১৭৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল হক, সিিা- মৃি সুরুি 

আল , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

১৭৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মছাটন দাে, সিিা- রাঘজন্দ্র দাে, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

১৭৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা অসনল দাে, সিিা- অজুবন দাে, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

১৭৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিলাল, সিিা- মৃি িরল  সল্লক, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

১৮০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াস্তাক আহ দ, সিিা- নুরুল 

আল , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

১৮১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা েসফ আল , সিিা- মৃি ম াঃ 

কালু, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৮২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জসি , সিিা- েসফ আল , িাং- 

পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

১৮৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা স জান, সিিা- েসফ আল , িাং- 

পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

১৮৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা কাজল দাে, সিিা- সনিল দাে, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

১৮৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জদল, সিিা- মগায়াল িাোর, িাং-

 পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

১৮৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সিকাে িাল, সিিা- সনপুল িাল, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

১৮৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সু ন িাল, সিিা- সনপুন িাল, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

১৮৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মগািাল ক বকার, সিিা-মৃি 

উ াচরণ ক বকার, িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

১৮৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাহানারা মিগ , স্বা ী-রসেদ 

আহ দ, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

১৯০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জসি  স সি, সিিা-মৃি 

ম াহাম্মদ উল্লাহ, িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

১৯১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ কসল  উল্লাহ, সিিা- জাফর 

আল , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

১৯২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা হাসছনা মিগ , স্বা ী- মজািাঘয়র, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৯৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সিরাজ, সিিা- েহর মুল্লূক, িাং- 

পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

১৯৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছসল  উল্লাহ, সিিা- কসির 

আহ দ, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

১৯৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছসল  উল্লাহ, সিিা- জাফর 

আল , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

১৯৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রহ ি উল্লাহ, সিিা- জাফর 

আল , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ িসলসথঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

১৯৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সদদার, সিিা- নুরুল ইিলা , িাং-

 পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

১৯৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ইসিি, সিিা- মৃি সুলিান আহাং, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

১৯৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা হাস দা মিগ , স্বা ী- আিদু 

িালা , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

২০০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ইুরুিাহার, স্বা ী- মৃি আল , িাং-

 পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

২০১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা হাসছনা, সিিা- আিদুর রসেদ, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

২০২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিছার, সিিা- মৃি ছছয়দ নুর, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

২০৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিদার স য়া, সিিা- মৃি আিদু 

শুক্কুর, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২০৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মরে া, স্বা ী- আস র সুলিান, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

২০৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল ইিলা , সিিা- মৃি েহর 

আলী, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ িসলসথঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

২০৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মুসি আকিার, স্বা ী- ম াঃ দানু 

স য়া, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

২০৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা কসহনুর আক্তার, স্বা ী- ম াঃ 

রসেদ, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

২০৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুর মহাঘিন, সিিা- মৃি সুরি 

আল , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

২০৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আক্কাি, সিিা- মৃি ছুরি আল , 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

২১০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রুঘিল, সিিা- মৃি ছুরি আল , 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল

২১১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ওাশু, স্বা ী- মজািাঘয়র, িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

২১২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা কসরফা, স্বা ী- কসর  সিকদার, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

২১৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জানু, স্বা ী- হাছন, িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

২১৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রাসিয়া খাতুন, স্বা ী-  সনর 

আহ দ, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২১৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুেফা, স্বা ী- ছুরুি আল , 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

২১৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আস ন, সিিা- আিদুল নিী, 

 িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

২১৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা কাহানু, স্বা ী- আিদুর রহ ান, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

২১৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা খাঘলদা, স্বা ী- আবুল কাঘে , 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

২১৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আব্দুল্লাহ, সিিা- অজ্ঞাি, িাং- 

পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ মিস িাকা ২৫ ৩০ ফুট

২২০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুর রহ ান, সিিা- অজ্ঞাি, 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ মিস িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

২২১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আলা উসিন, সিিা- মৃি ম াঃ 

আলী, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ মিস িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

২২২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আল , সিিা- ছছয়দ আল , 

িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ মিস িাকা ২৫ ৩০ ফুট

২২৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল ইিলা , সিিা- মৃি ছুরি 

আল , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ মিস িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

২২৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল হাসক  নুসক,  সিিা- মৃি 

সুরি আল , িাং- পূি ব 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

২২৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাফর আল , সিিা- সছসিক 

আহ দ, িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২২৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সগয়াি উসিন, সিিা- মৃি আিদুল 

হাসক , িাং- পূি ব দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ৩০৮২ ২১৪১ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

২২৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আস র মহাঘিন, সিিা- মৃি ই া  

উসিন, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা ২৫ ৩০ ফুট

২২৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ মহাঘিন, সিিা- মৃি 

ই া  উসিন, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২২৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ মফারকান, সিিা- মৃি 

ই া  উসিন, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৩০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  ীর আহ দ, সিিা- মৃি ই া  

উসিন, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

২৩১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ  নু, সিিা- মৃি ই া  

উসিন, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

২৩২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মহািঘন আরা মিগ , স্বা ী- 

 নজুর, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৩৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা েসফ আল , সিিা- আস র 

হা জা, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৩৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ োজাহান, সিিা- মৃি 

কাঘে  আলী ফসকর, িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

২৩৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সছসিক আহ দ, সিিা- মৃি কালু 

স য়া, িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

২৩৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রসেদ আহ দ, সিিা- মৃি েহর 

মুল্লুক, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

Page 925



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৩৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িসের আহ দ, সিিা- ম াহাম্মদ 

কালু, িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৩৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুর আহ দ, সিিা- ম াহাম্মদ 

কালু, িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৩৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  সনর আহ দ, সিিা- ম াঃ কালু, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৪০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ হারুণ, সিিা- ম াঃ কালু, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

২৪১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ জাঘকর, সিিা- ম াঃ কালু , 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

২৪২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ িাবুল, সিিা- সছসিক 

আহ দ, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৪৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাফর আল , সিিা- সছসিক 

আহ দ, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৪৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদু শুক্কুর, সিিা- মৃি আিদুল 

জসলল, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

২৪৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সদলদার, সিিা- মৃি এজাহার, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৪৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছছয়দ আকির, সিিা- মৃি আিদু 

শুক্কুর, িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

২৪৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা লাইলী মিগ , স্বা ী-মৃি হাজী 

নজরুল ইিলা , িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা ২৫ ৩০ ফুট
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৪৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ মহাছন, িিা- েহর 

মুল্লূক, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৪৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সদলফুরুজ, স্বা ী- মৃি ছুরুি 

আল , িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৫০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রসেদ আহ দ, সিিা- মৃি েহর 

মুল্লুক, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৫১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আহ দ িসস্ত, সিিা- মৃি আস র 

হা জা, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৫২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল ইিলা , সিিা- মৃি 

সুলিান, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৫৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা কালা স য়া, সিিা- মৃি সুলিান, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৫৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রসেদ স য়া, সিিা- মৃি আলী 

আকির, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৫৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুল হাস দ, সিিা- মৃি 

আিদুল িালা , িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৫৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সদলদার মিগ , স্বা ী-মৃি  কতুল 

মহাঘিন, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৫৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিানা স য়া, মৃি আিদু রসেদ,  

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৫৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুর আল , সিিা- মৃি ম াঃ 

ইিহাক, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৫৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মছনুয়ারা, স্বা ী- মৃি মিকান্দও, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

২৬০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ফসরদ, সিিা- মৃি আসল  উসিন, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

২৬১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ঊাবুল, সিিা- মৃি এজাহার স য়া, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা ২৫ ৩০ ফুট

২৬২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রুঘিল, সিিা- মৃি এজাহার স য়া, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৬৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িালা উসিন, সিিা- মৃি এজাহার 

স য়া, িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৬৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জসি , সিিা- মৃি এজাহার স য়া, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৬৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আল , সিিা-মৃি ম াোরফ 

আলী, িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

২৬৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আব্দুল  ািান, সিিা- মৃি 

  িাজ আহাং, িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

২৬৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ সেমুল, সিিা- মৃি   িাজ 

আহাং, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৬৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রাঘিল, সিিা-মৃি   িাজ 

আহ দ, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৬৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  নজুর আল , সিিা- মৃি আঃ 

 সজদ, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল
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সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৭০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ েসহদুল, সিিা- মৃি  নজুর 

আল , িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা ২৫ ৩০ ফুট

২৭১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আল  নুরু, সিিা- মৃি েহর 

আলী, িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

২৭২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুল  াবুদ, সিিা- মৃি 

আিদুল গসণ, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

২৭৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা লায়লা মিগ , স্বা ী- মৃি আিদুল 

গসণ, িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

২৭৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জসি , সিিা- মৃি আলী 

আহাম্মদ, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৭৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ আঘনায়ার, সিিা- আলী 

আহম্মদ, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৭৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল হক, সিিা- আলী আহ দ, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৭৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  নছুর, সিিা- মৃি আিদুি শুকুর, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৭৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল কসির, সিিা- মৃি আস র 

হা জা, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা িাড়ী ২৫ ৩০ 

ফুট

২৭৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা স জান, সিিা-মৃি ছছয়দ নুর, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা িাড়ী ২৫ ৩০ 

ফুট

২৮০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুল ম ািাঘলি, সিিা- মৃি 

আস র, হা জা, িাং-দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৮১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুর ম াহাম্মদ িাবুল, সিিা- মৃি 

আস র হা জা, িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৮২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুেফা, সিিা- মৃি আিদুল 

গফুর, িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৮৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আল , সিিা- আিদুল 

গফুর, িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ িাকা িাসড় ২৫ ৩০ ফুট

২৮৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা েসফকুর রহ ান  াষ্টার, সিিা-

মৃি আিদুল কাঘদও, িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা িাড়ী ২৫ ৩০ 

ফুট

২৮৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আক্তার উসিন, সিিা-মৃি 

ম াস্তাসফজুর রঃ, িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৮৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আ ানুল হক, সিিা- মৃি আহ দ 

মহাছন, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৮৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুল কাঘদও, সিিা- মৃি আলী 

আকির, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৮৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৮৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জসি  উিীন, সিিা- মৃি আলী 

আকির, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৯০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছছয়দ আকির, সিিা- মৃি িাচা 

স য়া, িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৯১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিছার কা াল, সিিা- নুরুল 

হক, িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৯২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সদল ম াহাম্মদ, সিিা- মৃি 

আিদুল  সজদ, িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৯৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুর ম াহাম্মদ, সিিা- মৃি আিদুল 

 সজদ, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৯৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুর রসহ  স য়া, সিিা- মৃি 

আিদুল  সজদ, িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

২৯৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা োহানা আকিার, স্বা ী- মৃি 

ম াঃ ইি াইল, িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা িাড়ী ২৫ ৩০ 

ফুট

২৯৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িসহদুল ইিলা , সিিা- মৃি আলী 

মহাঘিন, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা িাড়ী ২৫ ৩০ 

ফুট

২৯৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ ইব্রাহী , সিিা- অজ্ঞাি, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা িাড়ী ২৫ ৩০ 

ফুট

২৯৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাসগর মহাঘিন, সিিা- মৃি ম াঃ 

কালু, িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা িাড়ী ২৫ ৩০ 

ফুট

২৯৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ  নু, সিিা- মৃি ই া  

উসিন, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা ২৫ ৩০ ফুট

৩০০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ মহাঘিন, সিিা- মৃি 

ম াঃ ইব্রাহী , িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

৩০১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াজাঘম্মল হক, সিিা- মৃি ম াঃ 

মহাঘিন, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা  র ২৫ ৩০ ফুট

৩০২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিৌসহদুর ইিলা , সিিা- জাফর 

আল , িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩০৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ফঘয়জ আহ দ, সিিা- ম াঃ 

মহাঘিন, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩০৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাফর, সিিা- ফঘয়জ আহম্মদ, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩০৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম ারুয়ান, সিিা- মৃি মহাঘিন 

আহাং, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩০৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আঘয়ো, স্বা ী- মৃি েসফ 

আহ দ, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩০৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ফসকর আহ দ, সিিা- মৃি 

  িাজ আহাং, িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা  ২৫ ৩০ ফুট

৩০৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ইুরু, সিিা- মৃি   িাজ আহাং, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩০৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িরওয়ার কা াল, সিিা-মৃি 

মখারঘেদ আল , িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩১০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা োহাজাহান, সিিা-মৃি আস র 

সুলিান, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩১১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নসজর আহাম্মদ, সিিা- মৃি 

আস র হা জা, িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩১২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মছনুয়ারা মিগ , স্বা ী- নুরুল 

কসির,  িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩১৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুর ম াহাম্মদ, সিিা- আস র 

সুলিান, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩১৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মহািঘন আরা, সিিা- সজয়াউর 

রহ ান, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩১৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ োহাজাহান, সিিা-মৃি 

আিদুল খাঘলক, িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা ২৫ ৩০ ফুট

৩১৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  ঘনায়ারা মিগ , স্বা ী- সগয়াি 

উসিন, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ মিস িাকা ২৫ ৩০ ফুট

৩১৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবুল কালা , সিিা- মৃি েরীফ 

আহ দ, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩১৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহঘছনা, স্বা ী- ছছয়দ আল , 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩১৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আব্বাি উিীন, সিিা- মৃি আিদু 

িালা , িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩২০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সগয়াি উসিন, সিিা- ম াহাং 

ইি াইল, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩২১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ ইিলা , সিিা- আবু 

িকর, িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩২২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছফুরা, স্বা ী- মৃি  সফক আহাং, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩২৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মছনুয়ারা, স্বা ী- মৃি ম াক্তার, 

িাং- দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩২৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ে শু আল , িিা- মৃি আিদুল 

হাসক , িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩২৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ েসফকুল ইিলা , সিিা- 

মৃি ছিয়দ জা ান, িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩২৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  ঘনায়ারা, স্বা ী- োহজাহান,,িাং-

 দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩২৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবু ছছয়দ, সিিা- মৃি িসের 

আহ দ, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

৩২৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ঊাবুল, সিিা- োজাহান, িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

৩২৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ফারুক, সিিা- োজাহান, িাং- 

দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭ টিঘনর  র ২৫ ৩০ ফুট

৩৩০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আ ানুল্লাহ, সিিা- ম াঃ নিী, িাং-

 দরগাহিাড়া, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৪৩০৩ ১৬০৩৭  াটির  র টিঘনর চাল

৩৩১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ েসফ, সিিা- আস র 

হা জা, িাং- দরগাহিাড়া, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ২০ ১৫ 

ফুট

৩৩২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আনর আলী, সিিা-হাজী আস র 

হা জা, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৩০ 

২০ ফুট

৩৩৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল হক, সিিা- মৃি িেি আলী, 

িাং- ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৩০ 

২০ ফুট

৩৩৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আলা উসিন, সিিা- ইউছুি আলী, 

িাং- ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৩০ 

২০ ফুট

৩৩৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল হুদা, সিিা- মৃি আঃ শুক্কুর, 

িাং- ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৩০ 

২০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৩৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিানা স য়া, সিিা- মৃি িসের 

আহাং, িাং- 

ফসকরািাজার,ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৩০ 

২০ ফুট

৩৩৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ডসল আক্তার, স্বা ী- নুরুল 

ইিলা , িাং- 

ফসকরািাজার,ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৩০ 

২০ ফুট

৩৩৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাহানারা ইয়াছস ন 

(সিনুক),স্বা ী- আিদুল  াঘলক, 

িাং- ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৩০ 

২০ ফুট

৩৩৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সজয়াউল হক, সিিা- মৃি কসির 

আহাং, িাং- 

ফসকরািাজার,ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৫০ ২০ 

ফুট

৩৪০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা স জানুর রহ ান, সিিা- লাল 

স য়া, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৪০ ২০ 

ফুট

৩৪১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবুল িের, সিিা- আিদুল 

জব্বার, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৪০ ২০ 

ফুট

৩৪২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  নছুর আল , সিিা- মিালাই ান, 

িাং- ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ২০ ১৫ 

ফুট

৩৪৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদু শুক্কুর, সিিা-  নজুর 

আল , িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৩০ 

২৫ ফুট

৩৪৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছসল , সিিা- জালাল আহ দ, 

িাং- ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৫০ ২৫ 

ফুট

৩৪৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুল্লাহ, সিিা- আিদুি িা াদ, 

িাং- ফসকরািাজার,ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ২০ ১৫ 

ফুট

৩৪৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ আব্দুল্লাহ, সিিা- ো শুল 

আল , িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ১৫ ১০ 

ফুট
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ম ৌজা
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দাগ
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খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৪৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ফঘয়জ, সিিা- মৃি আ ানুল্লাহ, 

িাং- ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ১৫ ১০ 

ফুট

৩৪৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা গুরা স য়া, সিিা-মৃি আিদুল 

আসজজ, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ২০ ১৫ 

ফুট

৩৪৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জয়নাল আঘিদীন, সিিা- সুলিান 

আহাম্মদ, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ২০ ১৫ 

ফুট

৩৫০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নাসছ া আক্তার, স্বা ী- 

ম াজাঘম্মল হক, িাং- 

ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৪০ ১৫ 

ফুট

৩৫১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবুল মহাঘিন, সিিা-মৃি 

ম াহাম্মদ আলী, িাং- 

ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৩০ 

২৫ ফুট

৩৫২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুি িা াদ, সিিা-  কবুল 

আহাম্মদ, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ২০ ১৫ 

ফুট

৩৫৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাফর আল , সিিা-মৃি আিদুর 

রহ ান, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৩০ 

২৫ ফুট

৩৫৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ফসরদুল আল , সিিা-মৃি 

খসললুর রহ ান, িাং- 

ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৩০ 

২০ ফুট

৩৫৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  স ন স য়া, সিিা- আস র 

মহাঘিন, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ২৫ ২০ 

ফুট

৩৫৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিাজা আল , সিিা- মৃি 

আসজজুল হক, িাং- 

ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৫০ 

৩৫ ফুট

৩৫৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছাঘির আহাম্মদ, সিিা-মৃি 

আিদুর রহ ান, িাং- 

ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৫০ ২৫ 

ফুট
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খসিয়ান
আর.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৫৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জয়নাল আঘিদীন, সিিা- আস র 

মহাঘিন, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৪০ 

৩০ ফুট

৩৫৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা হু ায়ন কসির, সিিা- নুরুল হক, 

িাং- ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ২০ ২৫ 

ফুট

৩৬০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুল কালা , সিিা- মৃি 

হাসক  আলী, িাং- 

ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৩০ 

২৫ ফুট

৩৬১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আ ান উল্লাহ, সিিা- আহাম্মদ 

মহাছন, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ২৫ ১৫ 

ফুট

৩৬২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ ছিয়ি, সিিা- মৃি 

জালাল আহাং, িাং- 

ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৪০ 

৩০ ফুট

৩৬৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  সিউর রহ ান, সিিা- মৃি হাজী 

আি ি আলী, িাং- 

ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ২০ ১৫ 

ফুট

৩৬৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আলিাজ মহাছন, সিিা- মৃি 

হাজী ফজল কসর , িাং- 

ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৩০ 

১৫ ফুট

৩৬৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আহাম্মদ ছছয়দ, সিিা- আিদুল 

ম ানাফ, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৪০ ২০ 

ফুট

৩৬৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মদঘলায়ার, সিিা- হাজী রুস্ত  

আলী, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৩০ 

২৫ ফুট

৩৬৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ এরফান, সিিা- আলী আহাং 

, িাং- ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৩০ 

২৫ ফুট

৩৬৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা োহ আল , সিিা-হাজী আিদুল 

 াঘলক, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ১৫ ২০ 

ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৬৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবু, সিিা- অজ্ঞাি, িাং- 

ফসকরািাজার, ঈদগাঁও, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ টিঘনর  র ২০০ ১০০ ফুট

৩৭০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সফঘরাজ আহ দ, সিিা- র জান 

আলী, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১৫০১ ২১৪৯ মিস িাকা মদাকান ৩৫ 

২৫ ফুট

৩৭১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  সফজুর রহ ান, সিিা- মৃি ম াঃ 

ইি াইল, িাং- ফসকরািাজার, 

ঈদগাঁও, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮ মিস িাকা  র ২০ ২০ ফুট

৩৭২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুল কসর , সিিা-মৃি আিদুল 

আলী , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল ২৫ 

৩০ ফুট

৩৭৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুর রহ ান, সিিা-মৃি 

আিদুল আলী , িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৩৭৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুর রসহ , সিিা- আিদুল 

আলী , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৩৭৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদু িালা , সিিা- আিদুল 

আলী , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮ মিস িাকা িাড়ী ২০ ১০ ফুট

৩৭৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাফর আল , সিিা- মৃি ই া  

মহাছন, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৩৭৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদু শুক্কুর, সিিা- মৃি ইসিি 

আলী, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৩৭৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  নজুর আল , সিিা- মৃি নসজর 

মহাঘিন, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৩৭৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ো শুল আল , সিিা- মৃি 

নাসজর মহাঘিন, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািা, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৮০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ আল , সিিা- মৃি 

নসজর মহাঘিন, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৩৮১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আহাম্মদ ছছয়দ, সিিা- মৃি 

নসজর মহাঘিন, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৩৮২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল ইিলা , সিিা- মৃি ছাঘল 

আহ দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৩৮৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ মিসল , সিিা- মৃি ছাঘল 

আহ দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৩৮৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছছয়দ আল  ড্রাই ার, সিিা- মৃি 

ইসলয়াছ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৩৮৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুর রহ ান, সিিা- মৃি েহর 

মুল্লুক , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৩৮৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুল আসজজ, সিিা- মৃি েহর 

মুল্লুক, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৩৮৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আল , সিিা- মৃি েহর 

মুল্লুক, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৩৮৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  নছুর আল , সিিা- মৃি েহর 

মুল্লুক, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৩৮৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুল ম ানাফ, সিিা- মৃি েহর 

মুল্লুক, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৩৯০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুল হাসক , সিিা- মৃি েহর 

মুল্লুক, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা  র ২৫ ২০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৯১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াস্তাক আহ দ, সিিা- মৃি 

 কবুল আহাং, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা  র ২৫ ২০ ফুট

৩৯২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ আিছার, সিিা- মৃি 

 কবুল আহাং, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা  র ২৫ ২০ ফুট

৩৯৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল হুদা, সিিা- মৃি  কবুল 

আহাং, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৩৯৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুল আস ন, সিিা- মৃি 

ছছয়দুর রহ ান, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৩৯৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জসি  উসিন, সিিা- মৃি রসেদ 

আহাং, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৩৯৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সগয়াি উসিন, সিিা- মৃি রসেদ 

আহাং, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৩৯৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদু শুক্কুর, সিিা- মৃি আঘক্কল 

আলী, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৩৯৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছাঘল আহ দ, সিিা-মৃি কাঘদর 

মহাঘিন, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৩৯৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ ইউনুছ ড্রাই ার, সিিা-মৃি 

ে শু আল , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪০০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আরফান ড্রাই ার, সিিা- সছসিক 

আহ দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা  র ২০ ১৫ ফুট

৪০১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ ইিহাক িওদাগর, সিিা- 

মৃি ইউছুি আলী, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪০২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রাশু মিগ , স্বা ী- েসফ আহ দ, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪০৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাফর আহ দ, সিিা-মৃি 

ম াোররফ আলী, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা িাড়ী ২৫ ১৫ ফুট

৪০৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুল আসজজ, সিিা- মৃি 

ফসকর আহাং, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

ক্সিাজার।

১.০০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪০৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আসজজুর রহ ান, সিিা- মৃি 

ফসকর আহাং, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪০৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জসি  উসিন, সিিা- মৃি ফসকর 

আহাং, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, ক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪০৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম ৌল ী হাঘফজ ওি ান, সিিা- 

মৃি  কবুল আহাং, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪০৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ হািান, সিিা- মৃি 

 সনর আহাং, িাং- আউসলয়ািাদ, 

িলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪০৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ মহাছন, সিিা- মৃি  সনর 

আহাং, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪১০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নিী মহাছন, সিিা- মৃি  সনর 

আহাং, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪১১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবু িক্কর সছসিক, সিিা- মৃি 

 সনর আহাং, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪১২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ সছসিক, সিিা- মৃি  সনর 

আহাং, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

Page 941



ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 
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সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪১৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িািা  মহাঘিন, সিিা- মৃি  সনর 

আহাং, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪১৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াস্তাক, সিিা- মৃি আব্দুল্লাহ, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪১৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছছয়দ আকির, সিিা- মৃি আলী  

উসিন, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪১৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সগয়াি উিীন, সিিা- মৃি 

আলীমুসিন, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪১৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রস জ উসিন, সিিা- মৃি 

আলীমুসিন, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.০৮ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪১৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ো শুল আল , সিিা- আবু 

ছছয়দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪১৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  নছুর আল , সিিা- আবু ছছয়দ, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪২০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সুসফয়া খাতুন, স্বা ী- নুরুসিন, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪২১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাফর আল , সিিা- মৃি ম াঃ 

আলী, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৪২২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছছয়দ কসর , সিিা- মৃি ফসকর 

ম াহাং, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪২৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল ইিলা , সিিা- ম াঃ জাফর 

আল , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪২৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নাসছর উসিন, সিিা- জাফর 

আল , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪২৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জয়নাল আঘিদীন, সিিা- জাফর 

আল , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪২৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িাইফুল ইিলা , সিিা- জাফর 

আল , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪২৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুর রহ ান, সিিা- জাফর 

আল ,িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.০৬ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪২৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল কসির, সিিা- মৃি ম াঃ 

আল , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪২৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ওায়হান, সিিা- মৃি নুরুল কসির, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪৩০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নসজর ড্রাই ার, সিিা- মৃি 

মহাঘিন, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪৩১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িাইফুল, সিিা- ম াঃ মহাঘিন, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪৩২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবু ছছয়দ, সিিা- অজ্ঞাি, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৩৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আেরাফ আলী, সিিা- মৃি আিদু 

শুক্কুর, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৩৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুর রহ ান, সিিা- মৃি  ীর 

আহাং,িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৩৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ মিসল , সিিা- আব্দুল্লাহ 

খান, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৩৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ সিরাজ, সিিা- 

আব্দুল্লাহ খান, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৩৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ োহাজাহান, সিিা- মৃি 

জাফর, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪৩৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুর রহ ান, সিিা- আিদুল 

কাঘদর,  িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪৩৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িাহাি উসিন, সিিা- মৃি জাফর, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪৪০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা োহজাহান, সিিা- মৃি আিদুি 

শুক্কুর, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪৪১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা োহানাজ, সিিা- মৃি আিদুি 

শুক্কুর, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪৪২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রাঘেদা, সিিা- মৃি আিদুি 

শুক্কুর, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪৪৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা লুতু স য়া, সিিা- মৃি সুগুল 

আহ দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪৪৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিলাল আহ দ, সিিা- মৃি সুগুল 

আহ দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল

৪৪৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবুল মহাছন, সিিা- মৃি সুগুল 

আহ দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৮  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৪৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুর মহাঘিন, সিিা- মৃি সুগুল 

আহ দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.০৩ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৪৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা পুসিয়া, সিিা- মৃি আবুল 

মহাঘিন, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.০৪ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৪৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবু ছছয়দ, সিিা- মৃি কালু, িাং-

 আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৪৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ফসরদ, সিিা- মৃি নসজর আহ দ, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৫০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছছয়দ নুর, সিিা- রসেদ আহ দ, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৫১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সিকান্দর আলী, সিিা- মৃি 

আিদুল িালা , িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৫২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াস্তফা, সিিা- মৃি সিকান্দর 

আলী, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৫৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রসফক, সিিা- মৃি কা াল, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৫৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা েসফক, সিিা- মৃি কা াল, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৫৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আসজ , সিিা- োহা আল , 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৯০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৫৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ মহাঘিন, সিিা-মৃি 

 কবুল আহ দ, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৫৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা লাল স য়া, সিিা- মৃি রসেদ 

আহ দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৫৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম ৌল ী রহ ি উল্লাহ, সিিা- মৃি 

আঃ রসেদ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৫৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা র জান আলী, সিিা- মৃি আঃ 

মিািহান, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৬০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ইিলা , সিিা- মৃি আিদুি 

মিািহান, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৬১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নজরুল ইিলা , সিিা-মৃি আিদু 

মিািাহন, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৬২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ স জান, সিিা- মৃি 

আঃ মিািহান, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.০৮ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৬৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জসহর আহ দ, সিিা- মৃি খসলল, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৬৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা র জান আলী, সিিা- জসহর 

আহাম্মদ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৬৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িাদো স য়া, সিিা- মৃি োহা 

আল , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৬৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুর ম াহাম্মদ, সিিা- মৃি োহা 

আল , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৬৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা কালা পুতু, সিিা- মৃি আবু 

ছছয়দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৬৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মগারা পুতু, সিিা- মৃি আবু 

ছছয়দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৬৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  ঘনায়ারা মিগ , সিিা- মৃি 

সলয়াকি আলী, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৮৯  াটির  র টিঘনর চাল

৪৭০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ সছসিক, সিিা- মৃি 

আঃ ছালা , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৭১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আস র হা জা, সিিা- মৃি আিদু 

রসেদ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৭২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রুঘিল, সিিা- আস র হা জা, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৭৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সগয়াি উসিন, সিিা- আস র 

হা জা, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৭৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আল , সিিা- মৃি চাঁন 

স য়া, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৭০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৭৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ পুতু, সিিা- মৃি 

ফসকর, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৭৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ হািান, সিিা- মৃি চান 

স য়া, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৭৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ িাবুল , সিিা- মৃি আিদুি 

শুক্কুর  িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৭৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা স জান, সিিা- মৃি ছছয়দ আহাং, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৭৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিলাল, সিিা-  সনর আহ দ, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৮০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আস না খাতুন, সিিা- মৃি আঃ 

মিািহান, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৮১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নাসছর উসিন, সিিা-মৃি 

ম াস্তাসফজুর র:, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৮২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবূল কালা , সিিা- মৃি 

জালাল, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৮৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা এনামুল হক, সিিা- ম াঃ লাল 

স য়া, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৮৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা েসফ আল , সিিা- লাল স য়া, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৮৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা েসফউল আল , সিিা- মৃি ফজল 

কসর , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৯০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৮৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাফর আল , সিিা- মৃি ফজল 

কসর , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৮৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আ ানুল হক, সিিা- মৃি ফজল 

কসর , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৮৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাঘহদ স য়া, সিিা- মৃি আিদুল 

 সজদ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৮৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  ঞ্জুরুল আল  পুতু, সিিা- 

অজ্ঞাি, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৯০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা স জানুর রহ ান, সিিা- আিদু 

শুক্কুর, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৯১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল হাসক , সিিা- মৃি শুক্কুর, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৯২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আসজ , সিিা- মৃি শুক্কুর, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৯৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আস ন, সিিা- মৃি আিদুি 

শুক্কুর, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৯৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা স ন্টু, সিিা- মৃি আিদুি শুক্কুর, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৯৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ঠান্ডু, সিিা- মৃি আিদুি শুক্কুর, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯০  াটির  র টিঘনর চাল

৪৯৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা কা রুন নাহার, সিিা- মৃি 

আিদুি শুক্কুর, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৪৯৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  ঞ্জুর আল , সিিা- মৃি ম াঃ 

রহ ান, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৪৯৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আিছার, সিিা-মৃি 

ম াস্তাসফজুর র:, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৪৯৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রুঘিল, সিিা- মৃি নুরুল আসজ , 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৫০০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  য়ূও, সিিা- মৃি নুরুল আসজ , 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.০১ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫০১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আলী মহাঘিন, সিিা- মৃি  িলি, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৫০২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জসি  উিীন, সিিা- মৃি ছসগর 

আহাং িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৫০৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবুল কাঘে , সিিা- মৃি ছাঘল 

আহ দ িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৫০৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আস র হা জা, সিিা- মৃি ছাঘল 

আহ দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৫০৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল হুদা, সিিা- মৃি ছাঘল 

আহ দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৫০৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল আসজ ,  সিিা- মৃি ছাঘল 

আহ দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ,  কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৫০৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ রসফক, সিিা- মৃি আস র 

মহাঘিন, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৫০৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ওায়হান, সিিা- মৃি  াষ্টার 

হাস দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৫০৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছছয়দ নুর, সিিা- মৃি মিদার 

স য়া, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৫১০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবুল কালা , সিিা- মৃি মিদার 

স য়া, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.০২ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৫১১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িািা  মহাঘিন, সিিা- মৃি 

মিদার স য়া, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫১২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আরাফাি, সিিা- মৃি মিদার 

স য়া, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৫১৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  নছুর, সিিা- আিদুর রসহ , 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৫১৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাহাঙ্গীর, সিিা-  িলি, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৫১৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিসল , সিিা-  িলি, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৫১৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রসিউল আল , সিিা- মৃি 

িসদউল আল , িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯১  াটির  র টিঘনর চাল

৫১৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জসি  উসিন, সিিা- আহাম্মদ 

মহাঘিন, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯২  াটির  র টিঘনর চাল

৫১৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিলাল উসিন, সিিা- নসজর 

আহ দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯২  াটির  র টিঘনর চাল

৫১৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মহলাল উসিন, সিিা- নসজর 

আহাম্মদ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯২  াটির  র টিঘনর চাল

৫২০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিসল আক্তার, স্বা ী- ম াঃ  নজুর 

আল , িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯২  াটির  র টিঘনর চাল

৫২১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িাইফুল ইিলা , সিিা- ম াস্তাক 

আহ দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯২  াটির  র টিঘনর চাল

৫২২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জা াল, সিিা- ফজল কসর ,  

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯২  াটির  র টিঘনর চাল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫২৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ আয়াছ, সিিা- আিদু 

শুক্কুর, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯২  াটির  র টিঘনর চাল

৫২৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ ইউনুছ, সিিা- আিদু 

শুক্কুর, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৭০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৪  াটির  র টিঘনর চাল

৫২৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মরঘদায়ান, সিিা- কালাপুতু, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.০২ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৪  াটির  র টিঘনর চাল

৫২৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  াহফুজুর রহ ান, সিিা- মৃি 

সুলিান আহাং, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৪  াটির  র টিঘনর চাল

৫২৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাফর আল , সিিা- মৃি োহাি 

স য়া, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৪  াটির  র টিঘনর চাল

৫২৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরুল হক, সিিা- মৃি কসির 

আহাং, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৪  াটির  র টিঘনর চাল

৫২৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাং আস ন, সিিা- মৃি কসির 

আহাং িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৪  াটির  র টিঘনর চাল

৫৩০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা র জান আলী, সিিা- সছসিক 

আহাম্মদ   িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৪  াটির  র টিঘনর চাল

৫৩১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ এনা , সিিা- সছসিক 

আহ দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৩ টিঘনর  র ২৫ ২০ ফুট

৫৩২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাহাঙ্গীর আল , সিিা- িসদউল 

আল   িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৩ টিঘনর  র ২৫ ২০ ফুট

৫৩৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িসের আহাম্মদ, সিিা- ম াক্তার 

আহ দ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৩ টিঘনর  র ২৫ ২০ ফুট
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৩৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নাসছর আহ দ, সিিা- ম াক্তার 

আহাম্মদ, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৩ টিঘনর  র ২৫ ২০ ফুট

৫৩৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মফারকান, সিিা- মৃি ও র 

আলী, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৫ মিস িাকা  র ২০ ২০ ফুট

৫৩৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আঘ না খাতুন, সিিা- আিদু 

মিািহান, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৫  াটির  র টিঘনর চাল 

২০ ২০ ফুট

৫৩৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিদুর রাজ্জাক, সিিা- অজ্ঞাি, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৫  াটির  র টিঘনর চাল 

২০ ২০ ফুট

৫৩৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  সহউসিন, সিিা- কাঘদর 

িওদাগর, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৫ টিঘনর  র ২০ ১৫ ফুট

৫৩৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা কসির মহাঘিন, সিিা- জাহাঙ্গীর 

আল  িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৫ টিঘনর  র ২৫ ২০ ফুট

৫৪০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রাঘেদা, সিিা- কসির আহ দ, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৫ টিঘনর  র ২৫ ২০ ফুট

৫৪১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আিছার, সিিা- খসলল ম ম্বার, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৬  াটির  র টিঘনর চাল

৫৪২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ফসরদুল আল , সিিা- মৃি 

জাফর, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৬  াটির  র টিঘনর চাল

৫৪৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াক্তার আহ দ, সিিা- মৃি 

ম াজাফফর, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

১.০০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৬  াটির  র টিঘনর চাল

৫৪৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ফসরদুল আল , সিিা- মৃি 

জালাল আহাং, িাং- 

আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৬  াটির  র টিঘনর চাল
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৪৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা র জান আহ দ, সিিা- িাহাদুর, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৯০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৬  াটির  র টিঘনর চাল

৫৪৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িাহাদুর, সিিা- মৃি ম াজাফফর, 

িাং- আউসলয়ািাদ, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২২৯৬  াটির  র টিঘনর চাল

৫৪৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মফারকান আহ দ, সিিা- 

িাহাদুর, িাং- আউসলয়ািাদ, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা িাড়ী ২০ ১৫ ফুট

৫৪৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা কালু ড্রাই ার, সিিা- মৃি ইসিি 

ড্রাই ার, িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা িাড়ী ২০ ১৫ ফুট

৫৪৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিানা স য়া, সিিা- মৃি িসের 

ফসকর, িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা িাড়ী ৩০ ২৫ 

ফুট

৫৫০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আব্দুল্লাহ, সিিা- মৃি নুর 

ম াহাম্মদ, িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা িাড়ী ৩০ ২৫ 

ফুট

৫৫১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আব্দুল্লাহ প্র: ডা  ম ৌল ী, সিিা- 

মৃি নুর ম াহাম্মদ, িাং- ফসকরা 

িাজার, িলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা িাড়ী ৩০ ২৫ 

ফুট

৫৫২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা কসর  উল্লাহ, সিিা- অজ্ঞাি, িাং-

 ফসকরা িাজার, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা িাড়ী ৩০ ২৫ 

ফুট

৫৫৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা খসলল, সিিা-মৃি আিদুর রহ ান, 

িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল 

৩০ ২৫ ফুট

৫৫৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িালা উসিন, সিিা- ইউছুি আলী, 

িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা িাড়ী ৩০ ২৫ 

ফুট

৫৫৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ফসরদুল আল , সিিা- মৃি কসর  

ম াহাং, িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা িাড়ী ৩০ ২৫ 

ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৫৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আল  ম ৌল ী, সিিা- অজ্ঞাি, 

িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা িাড়ী ৩০ ২৫ 

ফুট

৫৫৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা োহ আল  ড্রাই ার, সিিা- ম াঃ 

কালু, িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৫৫৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ঊাবুল, সিিা- মৃি আস র হা জা, 

িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ টিঘনর  র ৩০ ২৫ ফুট

৫৫৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা মিানা স য়া, সিিা- মৃি হাসক  

আলী, িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা  র ৩০ ২৫ ফুট

৫৬০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা র জান আলী, সিিা- মৃি কাসে  

আলী, িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ িাকা সিসডং ৩০ ২৫ ফুট

৫৬১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা  ািান  াষ্টার, সিিা-হাজী 

  িাজ আহাং   িাং- ফসকরা 

িাজার, ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.০১ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ িাকা সিসডং ৩০ ২৫ ফুট

৫৬২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা সগয়াি উসিন, সিিা- কসির 

আহ দ, িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৫৬৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবু আহ দ, সিিা- মৃি আিদু 

শুক্কুর, িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৫৬৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রসফক, সিিা- আবু আহ দ, িাং- 

ফসকরা িাজার, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৫৬৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ইউনুছ, সিিা- ইসলয়াছ, িাং- 

ফসকরা িাজার, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৫৬৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ইিলা , সিিা- ইসলয়াছ, িাং- 

ফসকরা িাজার, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ টিঘনর  র ৩০ ২৫ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৬৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ইউছুি, সিিা- ইসলয়াছ, িাং- 

ফসকরা িাজার, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা ৩০ ২৫ ফুট

৫৬৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াঃ ফসরদুল আল , সিিা- 

ম াজাফফর, িাং- ফসকরা 

িাজার, ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৭০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ িাকা সিসডং ৩০ ২৫ ফুট

৫৬৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা হাঘফজ নুরুল আল , সিিা- মৃি 

ম াঃ মিাঘয়ি, িাং- ফসকরা 

িাজার, ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র ৩০ ২৫ ফুট

৫৭০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ম াহাম্মদ জসলল, সিিা- মৃি 

ম াঃ মহাঘিন, িাং- ফসকরা 

িাজার, ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা ৩০ ২৫ ফুট

৫৭১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ফসরদ, সিিা- নুর আহ দ, িাং- 

ফসকরা িাজার, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৫৭২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা জাহানারা মিগ , স্বা ী- ম াঃ 

ইি াইল, িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৫৭৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা নুরু ছালা , সিিা- মৃি ম াহাম্মদ 

েসফ, িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৫৭৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা লুৎফর রহ ান, সিিা- নুর 

আহ দ, িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.০৪ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১  াটির  র টিঘনর চাল

৫৭৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ওিাইদু, সিিা- মহডম্যান, িাং- 

ফসকরা িাজার, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা

৫৭৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবু িাঘহর, সিিা- মৃি 

ম াজাঘহর আ:, িাং- ফসকরা 

িাজার, ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা

৫৭৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা আবু িাঘলি, সিিা- মৃি নাসজর 

মহাঘিন, িাং- ফসকরা িাজার, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ১৫০১ মিস িাকা
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৭৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা িাইফুল, সিিা- আবু িাঘহর, িাং-

 ফসকরা িাজার, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২৩০০  াটির  র টিঘনর চাল

৫৭৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ছছয়দ আকির, সিিা- মৃি ছিয়দ 

আলী, িাং- হসরপুর, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২৩০০  াটির  র টিঘনর চাল

৫৮০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রওেন আক্তার, স্বা ী- 

 াহমুদুল্লাহ, িাং- হসরপুর, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.০২ ঈদগাঁও ১০০১ ২৩০৩  াটির  র টিঘনর চাল

৫৮১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা ইসলয়াছ স য়া, সিিা- মৃি পুিন 

আলী, িাং- হসরপুর, ইিলা ািাদ, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২৩০৩  াটির  র টিঘনর চাল

৫৮২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও ম া সরয়াঘ ানা রাঘেদা মিগ , স্বা ী- নুরুল 

আিছার, িাং- হসরপুর, 

ইিলা ািাদ, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগাঁও ১০০১ ২৩০৩  াটির  র টিঘনর চাল

৫৮৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া:মিল্লাল, সিিা: মৃি কা াল 

মহাঘিন, িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, 

কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ৪০  াটির  র

৫৮৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: ফসরদুল আল , সিিা: মৃি 

মগালা  কাঘদর, িাং-পূণ বগ্রা , 

চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ৬০  াটির  র

৫৮৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: ফজল কসর , সিিা: মৃি 

েহর মুল্লুক, িাং-পূণ বগ্রা , 

চকসরয়া, কক্সািাজার

০.০৩ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ১০০  াটির  র

৫৮৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: নুর ইিলা , সিিা: মৃি 

সুলিান আহাং,িাং-পূণ বগ্রা , 

চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ১০০  াটির  র

৫৮৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: ফসরদ আল , সিিা: মৃি  

নসজর আহম্মদ, িাং-পূণ বগ্রা , 

চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ৯০  াটির  র

৫৮৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা হাসিবুর রহ ান, সিিা: মৃি 

ছাঘির আহ দ,  িাং-পূণ বগ্রা , 

চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ১৭০  াটির  র

Page 957



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৮৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: ছছয়দ আলী, সিিা: কাঘি  

আলী, িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, 

কক্সািাজার

০.০২ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ৩০  াটির  র

৫৯০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: সিরাজ স য়া, সিিা: মৃি 

ম া: ইিহাক,িাং-পূণ বগ্রা , 

চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ৩০  াটির  র

৫৯১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা নুর ম াহাম্মদ, সিিা: ম া: 

েসফ,িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, 

কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ২০  াটির  র

৫৯২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: ম াক্তার আহ দ, সিিা: মৃি 

মগালা  কাঘদর,িাং-পূণ বগ্রা , 

চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ৫০  াটির  র

৫৯৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: সছসিক, সিিা: মৃি মগালা  

কাঘদর,িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, 

কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ৫০  াটির  র

৫৯৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ক লা খাতুন, স্বা ী: মৃি ম া: 

কালু, িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, 

কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ৫০  াটির  র

৫৯৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: ছাঘল আহ দ, সিিা: আ: 

রসহ , িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, 

কক্সািাজার

০.০৫ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ৬০  াটির  র

৫৯৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা আিদু ছছয়দ, সিিা: মৃি আবু 

িকর, িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, 

কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ৬০  াটির  র

৫৯৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা আবুল মহাঘিন, সিিা: আিদু 

ছছয়দ, িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, 

কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ৫০  াটির  র

৫৯৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: মহাছন, সিিা: আিদু ছছয়দ, 

িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ৪০  াটির  র

৫৯৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: নুরুল আসজ , সিিা: নুর 

আহ দ, িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, 

কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ২০  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৬০০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা নুর আহ দ, সিিা: মৃি আসজজুর 

রহ ান, িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, 

কক্সািাজার

০.০২ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ৫০  াটির  র

৬০১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: আি: শুকুর, সিিা: ম া: 

ইউছুি, িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, 

কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ৩০  াটির  র

৬০২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: েসফ আল , সিিা: মৃি 

আিদুল কাঘদর, িাং-পূণ বগ্রা , 

চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ৫০  াটির  র

৬০৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: নুরুল আিছার, সিিা: মৃি 

েহর মুল্লুক, িাং-পূণ বগ্রা , 

চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৯০ পূণ বগ্রা ৩২৯ ৪৩২ ১৫০  াটির  র

৬০৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা নুরুল আসজ , সিিা: মৃি 

ম াজাফফর আলী, িাং-পূণ বগ্রা , 

চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩০১ ৪০৪ ১০০  াটির  র

৬০৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: আস র মহাঘিন, সিিা: মৃি 

জব্বর আলী,  িাং-পূণ বগ্রা , 

চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩০১ ৪০৪ ১০০  াটির  র

৬০৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: ম ািাররফ মহাঘিন, সিিা: 

মৃি আ: িা াদ, িাং-পূণ বগ্রা , 

চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩০১ ৪০৪ ১০০  াটির  র

৬০৭ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: ছছয়দ আল , সিিা: মৃি 

এজাহার স য়া, িাং-পূণ বগ্রা , 

চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩০১ ৪০৪ ১  াটির  র

৬০৮ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: রুঘিল, সিিা: মিানা স য়া, 

িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩০১ ৪০৪ ১  াটির  র

৬০৯ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: নুরুল আিছার, সিিা: মৃি 

নুরুল ইিলা , িাং-পূণ বগ্রা , 

চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩০১ ৪০৪ ৩০  াটির  র

৬১০ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: োহাবুসিন, সিিা: ইব্রাহী , 

িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩০১ ৪০৪ ৩০  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৬১১ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা িসদউল আল , সিিা: মৃি ম ঘহর 

আলী, িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, 

কক্সািাজার

০.০৩ পূণ বগ্রা ৩০১ ৪০৪ ২০  াটির  র

৬১২ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: স জান, সিিা: মৃি আিাদুল 

হক, , িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, 

কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩০১ ৪০৪ ৩০  াটির  র

৬১৩ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা িাসখ মিগ , স্বা ী: আ: জসলল, 

িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩০১ ৪০৪ ০.৩  াটির  র

৬১৪ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা খুরসেদা মিগ , স্বা ী: ফসরদুল 

আল ,  িাং-পূণ বগ্রা , চকসরয়া, 

কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩০১ ৪০৪ ১.৩  াটির  র

৬১৫ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: ছছয়দ আল , সিিা: মৃি 

মহদাঘয়ি আলী, িাং-পূণ বগ্রা , 

চকসরয়া, কক্সািাজার

০.৪০ পূণ বগ্রা ৩০১ ৪০৪ ২০  াটির  র

৬১৬ কক্সিাজার িদর ঈদগাঁও পূণ বগ্রা ম া: আবু িাঘলি, সিিা: মৃি 

আবুল মহাঘিন, িাং-পূণ বগ্রা , 

চকসরয়া, কক্সািাজার

০.২০ পূণ বগ্রা ৩০১ ৪০৪ ২০  াটির  র

৬১৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মনজা  উসিন,  স িা- ৃি জালাল 

আ া দ,  িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০২৫ফুে

৬১৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ো াি উসিন,  স িা- ৃি জালাল 

আ া দ,  িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫১৫ফুে

৬১৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  স  উসিন,  স িা-ম াোঃ আিদুল 

আসজজ,  িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.০৩ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০২০ফুে

৬২০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিদুল লসিফ,  স িা-অজ্ঞাি, 

িািং- চর াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০১২ফুে

৬২১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম ৌলভী দুদুস য়া,  স িা-আস র 
ম ািন, িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫১৫ফুে
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৬২২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল আল (িিদাগর),  স িা-
অজ্ঞাি, িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০২০ফুে

৬২৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জসি  উসিন,  স িা- ৃি উসজর 
আলী, িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৫৮ফুে

৬২৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিদু রসেদ,  স িা- ৃি উসজর 
আলী, িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০১২ফুে

৬২৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ  ুসিন,  স িা- ম াোঃ আিদু 
নিী, িািং- চর াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০১৫ফুে

৬২৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় এ ছান স য়া,  স িা- ৃি আিদুল 

 ািুদ, িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০১২ফুে

৬২৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ো াি উসিন,  স িা-অজ্ঞাি,  

িািং- চর াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০১৫ফুে

৬২৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ফজল কসর ,  স িা- ৃি আবু্দ 

শুকু্কর,  িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০১২ফুে

৬২৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আবু্দ িালা ,  স িা- ৃি ছুরুি 

আলী,  িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৮১২ফুে

৬৩০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় রসেদা, স্বা ী: ইব্রাস  ,  িািং- 
চর াড়া, ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫১৫ফুে

৬৩১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িািা  ম ািন,  স িা-ইি াক 

স য়া,  িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৫১০ফুে

৬৩২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ছছয়দ ম াচন,  স িা-আস র 
 া জা,  িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৫৮ফুে
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সি.এি 

খসিয়ান
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খসিয়ান
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৬৩৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় সগয়াি উসিন,  স িা- ৃি ম াোঃ 
ইসলয়াজ স য়া,  িািং- চর াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০১৫ফুে

৬৩৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আবু্দল  সজদ,  স িা- ৃি আবু্দল 

 ািুদ,  িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০১৫ফুে

৬৩৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মিদার স য়া,  স িা-আিদুল নিী,  
িািং- চর াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০২০ফুে

৬৩৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল আস ন,  স িা-ো াি স য়া, 
 িািং- চর াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০১২ফুে

৬৩৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  া  ুদা,  স্বা ী-ম াছন আ  দ,  

িািং- চর াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৫১০ফুে

৬৩৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ আলী,  স িা-আিদু িালা ,  

িািং- চর াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৫১০ফুে

৬৩৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিদু  াসলক,  স িা-আিদু 

িালা ,  িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০১০ফুে

৬৪০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিদু খাসলক,  স িা-আবু্দ 

িালা ,  িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৮১২ফুে

৬৪১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িিুজ স য়া,  স িা-িসের আ া দ, 

 িািং- চর াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০২০ফুে

৬৪২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় সিরাজ স য়া, স িা-অজ্ঞাি,  িািং- 
চর াড়া, ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০১২ফুে

৬৪৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় রসিউল আল , স িা: আিদু 

র  ান, িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫১৫ফুে
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দাগ
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খসিয়ান
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৬৪৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আবু্দ র  ান,  স িা-আস র 
 া জা,  িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৮১২ফুে

৬৪৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় চাাঁ দ স য়া,  স িা- অজ্ঞাি,  িািং- 
চর াড়া, ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×9ফুে

৬৪৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মিাস ল স য়া,  স িা- ৃি আবু্দল 

 ািুদ,  িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৬৪৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিদুল  াসক ,  স িা- ৃি নুরুল 

ইিলা ,  িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৫×১০ফুে

৬৪৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় সগয়াি উসিন,  স িা- আিদুল 

 াসক , িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×২০ফুে

৬৪৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আবু্দল্লা ,  স িা- ৃি নুর 
ম া াম্মদ, িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৬৫০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম স রুসন্নচা, স্বা ী-  ৃি নুরুল 

ইিলা ,  িািং- চর াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৬৫১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আলী ম াছন,  স িা- ৃি মগালা  

িাচু,  িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৬৫২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় কা াল ম াছন,  স িা- ৃি 

ইব্রাস  ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৬৫৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  সরয় , স্বা ী- আিদুল্লা ,  িািং- 
 াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৮×১২ফুে

৬৫৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াক্তার আ  দ,  স িা-অজ্ঞাি,  

িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৬৫৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় খুরসেদা,  স্বা ী- ৃি জাফর 
আল ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৬৫৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিদু র  ান,  স িা- ৃি কসির 
আ া দ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৬৫৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ফুরুসন্নচা,  স্বা ী- জস র ম াছন, 
িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১ ইসের দালান টিনসিে ঘর 
৪০×২৫ফুে

৬৫৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল আল ,  স িা-অজ্ঞাি,  

িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৬৫৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় র জান,  স িা- ৃি িাসল  

আ া দ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৬৬০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিদু শুকু্কর,  স িা- ৃি স র 
আ া দ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১৮ফুে

৬৬১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মিালিান আ া দ,  স িা- ৃি 

আবু্দ র  ান,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৬৬২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল আস ন,  স িা- ৃি আিদুল 

 াসক ,  িািং-  াছনাকাো , 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৬৬৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মলডুস য়া,  স িা- ৃি আিদুল 

 াসক ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৫×১০ফুে

৬৬৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আয়ুি আলী, স িা- ৃি আকির 
আ  দ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩৫×২৫ফুে

৬৬৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িিুল কসর ,  স িা-িদর স য়া,  
িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৬৬৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িসদউজ্জা ান,  স িা- ৃি জয়নাল 

উসিন,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৫×১০ফুে

৬৬৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিদুল  ািুদ,  স িা- ৃি আিদুল 

 াসক ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ি মিড়ার ঘর 
১৫×৮ফুে

৬৬৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মিানাস য়া,  স িা-  ৃি িাসল  

আ া দ, িািং-  াছনাকাো , 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৬৬৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আসয়ো মিগ ,  স্বা ী:  ৃি 

অজ্ঞাি,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৬৭০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ে শুসিা া,  স িা- ৃি ম া াম্মদ 

ম াছন,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৮×১২ফুে

৬৭১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জুহুরা, স্বা ী- অজ্ঞাি,  িািং- 
 াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৬৭২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জাফর আল ,  স িা-আিদুল 

 াসক ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৫×১০ফুে

৬৭৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুর ম া াম্মদ,  স িা- ৃি ো  
আল ,  িািং-  াছনাকাো , 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৬৭৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ েসফ আল ,  স িা- ৃি িাাঁ চা 
স য়া,  িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১ ইসের দালান টিনসিে ঘর 
৪০×২০ফুে

৬৭৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ো াি উসিন, স িা- ম াোঃ েসফ 

আল ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৬৭৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় র জান স য়া,  স িা-ম াোঃ েসফ 

আল ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৫×৮ফুে
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৬৭৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ জাফর আল ,  স িা- ৃি 

আিদুল  াসক ,  িািং- 
 াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৬৭৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় এরোদুল্লা ,  স িা- ৃি জসির 
 ুল্লক,  িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর  ৩০×২০ফুে

৬৭৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ছছয়দ আ া দ,  স িা-  ৃি 

জসির  ুল্লক, িািং-  াছনাকাো , 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১ ইসের দালান টিনসিে ঘর 
৪০×২৫ফুে

৬৮০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আবু্দল্লা  স সি,  স িা-  ৃি জসির 
 ুল্লক  িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৬৮১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ আব্বাি স য়া,  স িা- ৃি 

 খসলচর র  ান,  িািং- 
 াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৬৮২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম া াম্মদ ম াছন(েনা), স িা- ৃি 

মগালা  িাচু,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১০ফুে

৬৮৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিদু িালা ,  স িা- ৃি স র 
আ  দ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১০ফুে

৬৮৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিদুল  াসক ,  স িা- ৃি স র 
আ  দ,  িািং-  াছনাকাো , 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৬৮৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মিালিান আ  দ,  স িা- ৃি 

আস র  া জা,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৬৮৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মিদার স য়া, স িা-  ৃি কালা 
স য়া,  িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১ টিন মিে ঘর ৪০×২৫ফুে

৬৮৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ে শুন্নার,  স্বা ী- আবু্দ শুকু্কর,  
িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৬৮৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল আল ,  স িা- ৃি আিদুল 

জসলল,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩৫×২৫ফুে

৬৮৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  স  উসিন,  স িা- ৃি লাল 

ম া াম্মদ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর  ১৫×১০ফুে

৬৯০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিদু িালা ,  স িা- অজ্ঞাি, 

িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৫×১০ফুে

৬৯১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিদু রস  (িসল),  স িা-  ৃি 

কালা স য়া,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৬৯২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জাফর আল , স িা- ৃি আবু্দ 

শুকু্কর,  িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১০ফুে

৬৯৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম া াম্মদ ম াছন, স িা-আিদুল 

আসজজ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৬৯৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল আস ন,  স িা- ৃি ছছয়দ 
আলী,  িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৬৯৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল আসজ ,  স িা- ৃি আনু 
স য়া,  িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৬৯৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল আল ,  স িা- ৃি 

ম া াম্মদ ম াছন,  িািং- 
 াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১ ইসের দালান টিনসিে ঘর 
৪০×২০ফুে

৬৯৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  াসখ মিগ , স্বা ী- অজ্ঞাি িািং- 
 াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৬৯৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আবু্দশুকু্কর, স িা-  ৃি আিু িকর 
সছসিক,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৬৯৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ইি াক স য়া,  স িা- ৃি আিদুল 

 াস দ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২টি ২০×১৫ফুে 
১২×৮ফুে

৭০০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িসদ আ ম্মদ,  স িা- ৃি আবু্দ 

কসর ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১ িাাঁ সের ঘর  ১৫×৮ফুে

৭০১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম া সিনা,  স্বা ী-  ৃি নুরুল 

আস ন(েুলু), িািং-  াছনাকাো , 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৫×১০ফুে

৭০২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুর ম াছন,  স িা-  ৃি আিুল 

কাসে ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১ িাাঁ সের ঘর ২০×১০ফুে

৭০৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ইউছু , স িা-আিদুল নিী,  িািং- 
 াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×৮ফুে

৭০৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িা াদুর স য়া, স িা-ফসরদুল 

আল ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১০ফুে

৭০৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুর ম া াম্মদ,  স িা-অজ্ঞাি,  

িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৭০৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জাফর আ  দ,  স িা- ৃি আবু্দ 

র  ান,  িািং-  াছনাকাো , 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৫×১০ফুে

৭০৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াস্তাক আ া দ,  স িা- ৃি 

ম া াম্মদ ইউচু ,  িািং- 
 াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৫×১২ফুে

৭০৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল আস ন, স িা-  ৃি িাাঁ চা 
স য়া, িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৭০৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জাস দ, স িা- ম াোঃ ো শুল 

আল ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১ টিসনর ঘর ২০×১০ফুে
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খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
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সি.এি 

খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৭১০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় েুনা স য়া,  স িা- ৃি িাচা স য়া,  
িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর  ২০×৮ফুে

৭১১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আক্তার ম াচন,  স িা- ৃি 

ম া াম্মদ ম াচন,  িািং- 
 াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর  ৩০×২০ফুে

৭১২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিদুল  াসফজ,  স িা- ৃি 

আিদুল আসজজ, িািং- 

 াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৭১৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ধলা স য়া,  স িা-  ৃি আিুল 

ফজল,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৭১৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিু ছছয়দ, স িা- ৃি আিুল 

ফজল,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৫×৯ফুে

৭১৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ মিলাল আ া দ, স িা-
অজ্ঞাি,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৭১৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম লাল,  স িা-অজ্ঞাি,  িািং- 
 াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৭১৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ো াি উসিন,  স িা- ৃি  নজুর 
আল ,  িািং-  াছনাকাো , 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৭১৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িসদ আ া দ,  স িা- ৃি আিদুল 

আসজজ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৭১৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় রসেদা মিগ , স্বা ী:  ৃি  াস দ 

ম াছন, িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৪০×২৫ফুে

৭২০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আস র  া জা, স িা- আিদুল 

জসলল,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১২ফুে
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৭২১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিুল কাসে ,  স িা- ৃি রসেদ 
আ  দ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর  ১৫×৯ফুে

৭২২ ঈদগড় ঈদগড় লাইলা মিগ ,  স্বা ী-  ৃি রসেদ 
আ  দ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর  ২০×১০ফুে

৭২৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিদু রসেদ,  স িা-  ৃি ম াজার 
আ া দ, িািং-  াছনাকাো , 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৭২৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিুল কালা ,  স িা-  ৃি রসেদ 
আ  দ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৭২৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল ইিলা , স িা- ৃি রসেদ 
আ  দ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ১৫×৮ফুে

৭২৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আনুয়ারা, স্বা ী: স জান, িািং- 
 াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১ িাাঁ সের ঘর ১৫×১০ফুে

৭২৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জয়নাল,  স িা- ৃি আিদুল 

 াসক ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৭২৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িালা  উসিন,  স িা-ফজল 

কসর ,  িািং-  াছনাকাো , 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৭২৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িজল আ া দ, স িা- অজ্ঞাি, 

িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৭৩০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  াসিনা, স্বা ী-  নজুর আল , িািং-
  াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৭৩১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় লাইলা মিগ , স্বা ী-  ৃি আিু 
িকর সছসিক  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর  ২০×১২ফুে
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৭৩২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িসের আ া দ,স িা-অজ্ঞাি, িািং-
  াছনাকাো ,  ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১ টিনসিে সিসডিং ঘর  
৪০×২৫ফুে

৭৩৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জাফর আল ,  স িা- আস র 
ম া াম্মদ, িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৭৩৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ জস র উসিন,  স িা- 
অজ্ঞাি,  িািং-  াছনাকাো , 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৭৩৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল হুদা( াষ্টার), স িা- ৃি 

জালাল আ  দ,  িািং- 
 াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৮০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৭৩৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িসদ আল , স িা- ৃি নজু স য়া, 
িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৭৩৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জা াল উসিন, স িা- ৃি আস র 
ম াচন, িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৭৩৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় র জান স য়া,  স িা- ৃি আস র 
ম াছন,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৭৩৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মিদার স য়া, স িা-  ৃি আস র 
ম াছন, িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৭৪০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জয়নাল, স িা- ৃি আস র 
ম াছন, িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১২ফুে

৭৪১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল ইিলা , স িা- ৃি 

ম া াম্মদ কালু,  িািং- 
 াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর  ২৫×১৮ফুে

৭৪২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ছছয়দ ম াছন,স িা- ৃি ো াি 
স য়া, িািং-  াছনাকাো ,  ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির  ঘর  ২০×১২ফুে
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৭৪৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জা াঙ্গীর,  স িা- অজ্ঞাি, িািং- 
 াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৭৪৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় স জানুর র  ান,  স িা- ৃি ম াোঃ 
আল ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩৫×২৫ফুে

৭৪৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  ো াজান, স িা- ৃি এজা ার 
স য়া,  িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৭৪৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় কাজল, স িা- ৃি এজা ার স য়া, 
িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৭৪৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ফসরদুল আল , স িা- ৃি আিদুল 

আসজজ, িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৭৪৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় স র আ  দ,  স িা- ৃি  আিদুল 

 িলি,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৭৪৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ইউচু  স য়া, স িা-  ৃি ম াোঃ 
কালু, িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১০ফুে

৭৫০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জা ানুল, স িা- ৃি  খসলচুর 
র  ান, িািং-  াছনাকাো , 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৭৫১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ে শুল আল , স িা- ৃি 

ম া াম্মদ কালু,  িািং- 
 াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর  ২৫×১৫ফুে

৭৫২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিু িাস র,স িা- ৃি ম াোঃ কালু, 

িািং-  াছনাকাো ,  ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির  ঘর  ১৫×১০ফুে

৭৫৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় কা াল,  স িা-  ৃি রসেদ আ ািং, 
িািং-  াছনাকাো , ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ২০০ ৩ ২১৩১ ১  াটির ঘর ২০×১২ফুে
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৭৫৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ মিসল ,  স িা-আ  দ 

মছাি ান,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৯ ২  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৭৫৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  নুর আ া দ, স িা- ৃি ম াক্তার 
আ া দ,  িািং-  াছনাকাো , 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৯ ২  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৭৫৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিছার স য়া, স িা-ম াক্তার 
আ  দ, িািং-  াছনাকাো , 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৯ ২  াটির ঘর ২০×১৮ফুে

৭৫৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় লায়লা মিগ , স্বা ী- ৃি আিু 
িক্কর সছসিক, িািং- উত্তর 
েরীফ াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৯ ২  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৭৫৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিু িাস র, স িা- ৃি জাফর 
আল , িািং- উত্তর েরীফ াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৯ ২  াটির ঘর ১৫×১২ফুে

৭৫৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িািুল, স িা-লাল স য়া, িািং- 
উত্তর েরীফ াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৯ ২  াটির ঘর ২২×১৫ফুে

৭৬০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিুল ম াসিন, স িা-  ৃি কালু, 

িািং- উত্তর েরীফ াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৯ ২  াটির ঘর ১৮×১২ফুে

৭৬১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিুল কাসি , স িা- ৃি জাফর 
আল , িািং- উত্তর েরীফ াড়া, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৯ ২  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৭৬২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জাসকর ম াসিন, স িা- ৃি কালু, 

িািং- উত্তর েরীফ াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৬ ২  াটির ঘর ২০×১৬ফুে

৭৬৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িদরু, স িা- ৃি  সিউর র  ান, 

িািং- উত্তর েরীফ াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৬ ২  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৭৬৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  নজুর আল , স িা- ৃি িুলিান 

আ  দ, িািং- উত্তর েরীফ াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৬ ২  াটির ঘর ১৪×৯ফুে
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৭৬৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ছিয়দ কাসি , স িা- ৃি লাল 

স য়া, িািং- উত্তর েরীফ াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৬ ২ টিনসিড সিসডিং ঘর 
৩০×২০ফুে

৭৬৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  ারুন, স িা- ৃি লাল স য়া, িািং- 
উত্তর েরীফ াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৬ ২  িাাঁ সের ঘর ১৪×৯ফুে

৭৬৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ ম াসিন, স িা- ৃি লাল 

স য়া, িািং- উত্তর েরীফ াড়া, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৬ ২  াটির ঘর ১৫×১০ফুে

৭৬৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াছাোঃ  সনায়ারা , স্বা ী-  ৃি 

ম াোঃ কালু, িািং- উত্তর 
েরীফ াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৬ ২  াটির ঘর ১৫×১০ফুে

৭৬৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  িলি, স িা- ৃি রসফকুল 

ইিলা , িািং- উত্তর েরীফ াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৬ ২  াটির ঘর ১৫×১০ফুে

৭৭০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  ফজল কাসদর, স িা-  ৃি ম াোঃ 
আল , িািং- উত্তর েরীফ াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৬ ২ টিনসিড সিসডিং ঘর 
৩০×২৫ফুে

৭৭১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আবু্দল  সজদ, স িা- ৃি 

 নিাজ, িািং- উত্তর েরীফ াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৬ ২ িাাঁ সের ঘর ১৫×১২ফুে

৭৭২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আবু্দ জব্বার, স িা- ৃি লাল 

স য়া, িািং- উত্তর েরীফ াড়া, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৬ ২

৭৭৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিুল ম াসিন, স িা- ৃি লাল 

স য়া, িািং- উত্তর েরীফ াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৬ ২  াটির ঘর ৩০২০ফুে

৭৭৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  ীর কাসি , স িা- ৃি লাল 

স য়া, িািং- উত্তর েরীফ াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.০৫ ঈদগড় নাই নাই ১৭১১ ৩ ২৪০৬ ২ িাাঁ সের ঘর ২০১৫ফুে

৭৭৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ ইসিি,  স িা- ৃি এজা ার 
স য়া,  িািং- িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৬৬ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ৪০২৫ফুে
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৭৭৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম া াম্মদ ম াসিন,  স িা- ৃি 

ইউছুফ আলী,  িািং-িড়সিল, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৬৭ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১ িাাঁ সের ঘর ২০×১২ফুে

৭৭৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নিী ম াসিন,  স িা- ৃি আিুল 

কাসি ,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৬৮ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১ িাাঁ সের ঘর ৩০১৫ফুে

৭৭৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল  ক  স িা- ৃি আবু্দল 

 সজদ,  িািং- িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৬৯ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ৩৫২৫ফুে

৭৭৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ রুসিল,  স িা- ৃি আিাদুল 

 ক,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৭০ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১ টিনসিে ঘর ৪০২৫ফুে

৭৮০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  াস দ ম াসিন,  স িা- ৃি  

আবু্দল  সজদ,  িািং-িড়সিল, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৭১ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ১৫১২ফুে

৭৮১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আসনায়ারা ,  স্বা ী:  ৃি 

কদরুসিাজ্জা,  িািং- িড়সিল, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৭২ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ৪০২৫ফুে

৭৮২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আসয়ো মিগ ,  স্বা ী- রস জ  

িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৭৩ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৭৮৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জা াঙ্গীর আল ,  স িা- ৃি আিু 
ো া,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৭৪ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ৩০×১৮ফুে

৭৮৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আস র িুলিান,  স িা- ৃি আিু 
ো া,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৭৫ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১ িাাঁ সের ঘর ১৫×১০ফুে

৭৮৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় রসিউল আল ,  স িা- ৃি আিু 
ো া,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৭৬ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০১৫ফুে

৭৮৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম ারসেদ আল ,  স িা- ৃি আিু 
ো া,  িািং- িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৭৭ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১ িাাঁ সের ঘর ২০×১২ফুে
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৭৮৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ েরীফ  স িা- ৃি িাসজল 

 ুলু্লক,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৭৮ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৭৮৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মরাসকয়া, স্বা ী- িুরি আল ,  

িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৭৯ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২৫×২০ফুে

৭৮৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  াসল া খািুন, স্বা ী- আবু্দল 

 াসক ,  িািং- িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৮০ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ৩৫২০ফুে

৭৯০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ছিয়দুল আস ন,  স িা- ৃি 

মলাক ান  াসক ,  িািং-িড়সিল, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৮১ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৭৯১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় েসফ উল্লা ,  স িা- ৃি  াসক  

আলী, িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৮২ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ৪০×২৫ফুে

৭৯২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ নুরুল আস ন নুরু, স িা- 
 ৃি নুরুল ইিলা ,  িািং- িড়সিল, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৮৩ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৭৯৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িি ান, স িা- নুরু িা াদ,  িািং-
িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৮৪ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৭৯৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জাফর আল ,  স িা- ৃি ধানু 

স য়া,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৮৫ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ১৮×১২ফুে

৭৯৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় কা াল ম াসিন,  স িা- ৃি  ো  
আল ,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৮৬ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১ িাাঁ সের ঘর ২০×১৫ফুে

৭৯৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মছনুয়ারা মিগ , স্বা ী-  ৃি  াসিি 
উল্লা ,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৮৭ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ১৫×১০ফুে

৭৯৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  নুর কা াল, স িা- ৃি আবু্দ 

জসলল িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৮৮ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১ িাসের ঘর ১৮১২ফুে
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৭৯৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আস ন,  স িা- ৃি নুর ম া াম্মদ, 

 িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৮৯ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৭৯৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ ো  জা ান,  স িা- জাফর 
আল ,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৯০ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ৫০×৩৫ফুে

৮০০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  র জান আলী, স িা: জাফর 
আল ,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৯১ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ১৫×১২ফুে

৮০১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় শুকুরা মিগ , স্বা ী- ৃি কাসি  

আলী,  িািং- িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৯২ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ৩০২০ফুে

৮০২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল আল ,  স িা- ৃি কাসি  

আলী,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৯৩ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ৩০×২২ফুে

৮০৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় েসফউল আল ,  স িা- ৃি 

কাসি  আলী,  িািং-িড়সিল, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৯৪ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮০৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল হুদা স িা-  ৃি ম াজাফ্ফর 
আ  দ,  িািং- িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৯৫ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ১৫×১২ফুে

৮০৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আবু্দ শুকু্কর, স িা- ৃি  াসক  

স য়া,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৯৬ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৮০৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ে চু আল ,  স িা- ৃি আবু্দল 

নিী,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৯৭ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০×১০ফুে

৮০৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আবু্দ কাসদর,  স িা- ৃি  াসক  

স য়া,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৯৮ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ১০×৮ফুে

৮০৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুর ম া াম্মদ, স িা- ৃি আবু্দ 

কসর , িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩১৯৯ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ১৫×১০ফুে
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৮০৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  দীল ম া াম্মদ, স িা- মগালা  

কাসদর, িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩২০০ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০১২ফুে

৮১০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িাসল া মিগ ,  স্বা ী- আিুল 

কাসি , িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩২০১ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০×১৮ফুে

৮১১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আ ানুল্লা ,  স িা-  ৃি এনিাজ 

স য়া,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩২০২ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৮১২ ঈদগড় ঈদগড়  জব্বার  ুলু্লক, স িা-  ৃি  াসক  

স য়া,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩২০৩ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১ সিসডিং ঘর ৬০×৪৫ফুে

৮১৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জসি  উসিন, স িা-  ৃি 

ম াজাস র আ  দ, িািং- িড়সিল, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩২০৪ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১ িাাঁ সের ঘর ১৫×১০ফুে

৮১৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আস র ম াসিন,  স িা- ৃি 

িসিউর র  ান,  িািং-িড়সিল, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগড় নাই নাই ৩২০৫ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ১৫×১০ফুে

৮১৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নাসজর ম াসিন,  স িা- ৃি 

িসিউর র  ান,  িািং-িড়সিল, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩২০৬ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ১৫×১২ফুে

৮১৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ িািুল, স িা- ইব্রাস  ,  িািং-
 িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩২০৭ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ১৫×১০ফুে

৮১৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আজু ম স র,  স্বা ী-  ৃি ফজল 

কসর ,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩২০৮ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৮১৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় হু ায়ারা খান , স্বা ী-  ৃি 

ম া াম্মদ ম াসিন,  িািং-িড়সিল, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩২০৯ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৮১৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জাফর আল ,  স িা- ৃি  নিাজ 

আ  দ,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩২১০ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২৫×২০ফুে
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৮২০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িাসিকুন্না ার , স্বা ী- ম াোঃ ম োন 

আলী, িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩২১১ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২৫×১৮ফুে

৮২১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  নুরুল আফিার, স িা- আিুল 

ম াসিন, িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩২১২ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০১২ফুে

৮২২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মজনুয়ারা মিগ ,  স্বা ী- মদাস্ত 

ম া াম্মদ, িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩২১৩ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮২৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ ম াসিন,  স িা-  ৃি আিু 
িাস র,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩২১৪ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৮২৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  ম াোঃ ছিয়ি, স িা-  ৃি  া িুি 
আল ,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩২১৫ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ১৫×১০ফুে

৮২৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম ফাজ উসিন, স িা- ছিয়দ, 
িািং- িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩২১৬ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১ িাাঁ সের ঘর ২৫×১৫ফুে

৮২৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় সগয়াি উসিন,  স িা- ৃি ছিয়দ,  
িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩২১৭ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৮২৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুর ইিলা ,  স িা- ৃি 

ম া াম্মদ,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩২১৮ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২৫×১৮ফুে

৮২৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আজগর আলী, স িা-  ৃি ছিয়দ 
নুর,  িািং- িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩২১৯ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২২×১৫ফুে

৮২৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ  াসনফ, স িা-  ৃি এ দাদ 

আলী, িািং-িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩২২০ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০×১৪ফুে

৮৩০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আ াম্মদ েসফ, স িা- ৃি আবু্দল 

 সজদ,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩২২১ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ১৮×১০ফুে
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৮৩১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  নুরুল ইিলা ,  স িা- ৃি  

আবু্দল  সজদ,  িািং-িড়সিল, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩২২২ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২২×১৫ফুে

৮৩২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিুল কাসি , স িা-  ৃি 

ফসরদুল আল , িািং-িড়সিল, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩২২৩ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৮৩৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  জাফর আল , স িা-  ৃি আস র 
 া জা, িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩২২৪ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২২১৫ফুে

৮৩৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  আবু্দল  াস দ,  স িা- আলী 
আ াম্মদ, িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩২২৫ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ১৮×১০ফুে

৮৩৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ফসরদা খািুন,  স্বা ী-  কিুল 

আ  দ, িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩২২৬ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৮৩৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল ইিলা , স িা-  ৃি আবু্দ 

রসেদ,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২৫ ঈদগড় নাই নাই ৩২২৭ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ১৮×১০ফুে

৮৩৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম া াম্মদ ইউনুছ, স িা-আলী 
আ াম্মদ িািং- িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩২২৮ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ১৮×১২ফুে

৮৩৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জয়নাল আসিসদন,  স িা- ৃি 

ম াোঃ ইসিি,  িািং-িড়সিল, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩২২৯ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১ িাাঁ সের ঘর ১৫×১০ফুে

৮৩৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িা াি উসিন,  স িা- ৃি ম াোঃ 
ইসিি,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩২৩০ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৮৪০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ইসলয়াি, স িা-  ৃি মগালা  

মিাি ান,  িািং- িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২৫ ঈদগড় নাই নাই ৩২৩১ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৮৪১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ  াসক , স িা- ইসলয়াি, িািং-
িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২৫ ঈদগড় নাই নাই ৩২৩২ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৮৪২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  নিুর আল , স িা- ৃি  নিাজ 

আ া দ,  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩২৩৩ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৮৪৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  ম াোঃ িাস দ,  স িা- ৃি 

ম া াম্মদ  িািং-িড়সিল, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩২৩৪ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ২২×১৫ফুে

৮৪৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ো  জা ান, স িা- ছছয়দ, িািং-
িড়সিল, ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩২৩৫ 

/৩১৬৯

৩ ১৩২০৪/ 

১৩২১২

১  াটির ঘর ৩৫×২৫ফুে

৮৪৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  ছছয়দ কসর , স িা-  ৃি মগাল 

আকির, িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই 3426 ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮৪৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল আস ন,  স িা- ৃি ম াোঃ 
ম াসিন, িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ২০×৩০ফুে

৮৪৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আলী আ  দ, স িা-  ৃি খসললুর 
র  ান, িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩৫×২৫ফুে

৮৪৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় অলী আ  দ, স িা-  ৃি  খসললুর 
র  ান,  িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ২৫×২০ফুে

৮৪৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় রুসিল, স িা- ৃি খসললুর র  ান, 

িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৫০×৩০ফুে

৮৫০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিুল কাসি , স িা- ম াোঃ 
জসলল, িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৮৫১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ আল , স িা- ৃি খুইল্লা 
স য়া, িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ২৫×২০ফুে

৮৫২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ আস ন, স িা- ৃি খুইল্লা 
স য়া, িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৮৫৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আসনায়ার ম াসিন স িা-অজ্ঞাি, 

িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৮৫৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় দুদু স য়া, স িা-িসজর আলী, িািং-
মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৫০×৪০ফুে

৮৫৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিদুল্লা , স িা- সনউল  ক, 

িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৪০×২৫ফুে

৮৫৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় কা াল, স িা-কাসদর ম াসিন, 

িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮৫৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িা াি উসিন, স িা-  নিাজ 

আ া দ, িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮৫৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মিসল , স িা-আস র  া জা, িািং-
মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৮৫৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ কালু, স িা-আস র  া জা, 
িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮৬০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় গুরা স য়া, স িা-  ৃি  আবু্দ 

শুকু্কর  িািং-মকানার  াড়া, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৮৬১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় েসফ আল , স িা- ৃি ম াোঃ 
নাজু, িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৮৬২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ে শু আল , স িা-  ৃি ম াোঃ 
নাজু, িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২৫ফুে

৮৬৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় খুসে আল , স িা- ৃি ম াোঃ নাজু, 

িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৪০×২৫ফুে
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৮৬৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় কা াল, স িা- ৃি অজ্ঞাি, িািং-
মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮৬৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল কসির, স িা-অজ্ঞাি, িািং-
মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৫০×৪০ফুে

৮৬৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ে ছু আল , স িা- ৃি আিু 
ছছয়দ, িািং-মকানার  াড়া, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৮৬৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জয়নাল উসিন, স িা- ৃি আলী 
আ ািং, িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮৬৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় গুরা স য়া, স িা-  ৃি আলী 
আ া দ, িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৮৬৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিু িক্কর, স িা- ম াোঃ েসফ, িািং-
মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৮৭০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িাসিকুন্না ার , স্বা ী- নুরুল 

আস ন,, িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮৭১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়   িাজ মিগ , স্বা ী- আবু্দল 

 ন্নান, িািং-মকানার  াড়া, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৫০×৪০ফুে

৮৭২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আস র ম াছন, স িা-নুরুল  ক,  

িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৮৭৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ফসরদ স য়া, স িা- ৃি আবু্দ 

িালা , িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২ সিসডিং ঘর ৬০×৪০ফুে

৮৭৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ছছয়দুল  ক, স িা- নুরুল  ক, 

িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৫০×৪০ফুে
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৮৭৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াজাফ্ফর, স িা- ৃি আবু্দ 

জব্বার, িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮৭৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় োহ্ জা ান, স িা- ৃি  নছুর 
আল , িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮৭৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল  ক, স িা-আিুল ম াছন, 
িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮৭৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  াসিনা, স্বা ী- নুরুল আসজ , িািং-
মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ২৫×২০ফুে

৮৭৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িসখনা, স্বা ী- আিুল কালা , িািং-
মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৮৮০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আল  োস র, স্বা ী  ৃি নুরুল 

আল , িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৮৮১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  ুসেমদা মিগ , স্বা ী- নুরুল কসির, 
িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮৮২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িি ান, স িা- ৃি মগালা  িাচু, 
িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৮৮৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিছার, স িা- অজ্ঞাি, িািং-
মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৮৮৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম ািারক, স িা-অজ্ঞাি,  িািং-
মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩৫×২০ফুে

৮৮৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিুল কালা , স িা- ৃি ইসলয়াছ 

স য়া, িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৫০×৪০ফুে
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৮৮৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আ  দ কসির, স িা-আিু ো া 
িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৮৮৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ছছয়দ কসর , স িা-  নিাজ, 

িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮৮৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিু িক্কর, স িা- ৃি ইসলয়াছ, 

িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৮৮৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় এরিাদুল, স িা- ৃি মফারকান, 

িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৮৯০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ো াি উসিন, স িা- নুরুল 

আসজ , িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮৯১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ছছয়দ  ািান, স িা- নুরুল 

আসজ , িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ২৫×২০ফুে

৮৯২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ছছয়দ নুর, স িা-  নিাজ স য়া, 
িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২ সিসডিং ঘর ৪০×৩০ফুে

৮৯৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ছছয়দ আল , স িা- নুরুল 

আল , িািং-মকানার  াড়া, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮৯৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় রস  া মিগ , স্বা ী- ফসরদ আল , 

িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৮৯৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুর জা ান, স্বা ী- আিু ছছয়দ, 
িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩৫×২০ফুে

৮৯৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জাসকর ম াসিন, স িা- ৃি 

কাসি ,  িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ২৫×২০ফুে

Page 985



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৮৯৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় কা াল ম াসিন, স িা- ৃি 

কাসি , িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৮৯৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আবু্দল জসলল, স িা- অজ্ঞাি, 

িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৮৯৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ স জান, স িা-  ৃি মিসল , 

িািং-মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ২০×১২ফুে

৯০০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জব্বার  ুলু্লক, স িা- ৃি  সিউর 
র  ান, িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৯০১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  নছুর আল , স িা- ৃি  সিউর 
র  ান, িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৯০২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় রসেদ আ  দ, স িা-  ৃি লাল 

ম া ািং, িািং-মকানার  াড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.১০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯০৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আবু্দ রসেদ, স িা-অজ্ঞাি, িািং-
মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৯০৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় সিিুলা, স্বা ী-  ৃি ইসলয়াি, িািং-
মকানার  াড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.১৯ ঈদগড় নাই নাই ৩৪২৬ ৩ ৬১৫৫/ 

৬৫৫৬

২  াটির ঘর ১৫×১০ফুে

৯০৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম ৌলভী কসর , স িা-  ৃি 

িসদউজ্জা ান, িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ১৫×১০ফুে

৯০৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  ারুন, স িা-  ািান স িী, িািং-
করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২৫ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৯০৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ফারুক, স িা-  ািান স িী, িািং-
করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২৫ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে
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সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৯০৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ইউনুছ, স িা-  ািান স িী, িািং-
করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯০৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়   িাজুল  ক, স িা- ৃি িয়াি 

কসর , িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২ সিসডিং ঘর ৪৫×৪০ফুে

৯১০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় এন্তাজুল  ক, স িা-  ৃি িয়াি 

কসর , িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯১১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জস রুল  ক, স িা- ৃি িয়াি 

কসর ,, িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৫০×৪০ফুে

৯১২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ আল , স িা-আলী আ  দ, 
িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯১৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় রুস্ত  আলী, স িা-  ৃি আবু্দ 

 াসলক, িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯১৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিু িক্কার সছসিক, স িা- আলী 
 দন, িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯১৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিুল কাসি , স িা- আলী  দন, 
িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২ টিনসিে সিসডিং ঘর 
৫০×৪০ফুে

৯১৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিু িাস র, স িা- আলী  দন, 
িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৯১৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় হু ায়ন, স িা- আলী আ াম্মদ, 
িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯১৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুন্না ার, স্বা ী- আলী  দন, িািং-
করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ২০×১৫ফুে
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৯১৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াজাসম্মল  ক, স িা- ৃি 

কাসি , িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৯২০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আসনায়ার ইিলা , স িা-  ৃি 

কাসি , িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৫০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৯২১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় কাসি  স সি, স িা- ৃি উলফি 

আলী, িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৯২২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল আস ন, স িা-  ৃি কাসি , 

িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯২৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম া াম্মদুল্লা , স িা- ৃি নুরুল 

আল , িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯২৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মফারকান, স িা-ম াোঃ কাসি  

আলী, িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৯২৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  ািলানা ম াস্তাক, স িা-অজ্ঞাি 

িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৯২৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিুল কালা , স িা- ৃি িাসির 
আ াম্মদ, িািং-করসলয়া ুড়া, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯২৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিুল কাসি , স িা- আিুল 

কালা , িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯২৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আি িক্কর, স িা- আিুল কালা , 

িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৯২৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুর ম াসিন, স িা- ৃি ম াজা ার 
আ  দ, িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৯৩০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িা িুন্না ার , স্বা ী-  ৃি আিদুল 

 াসলক, িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৯৩১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ম াোঃ  াসনফ, স িা- ৃি আিদুল 

 াসলক, িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৯৩২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় সিরাজুল ইিলা , স িা- জা াল 

ম াসিন, িািং-করসলয়া ুড়া, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৯৩৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মিলাল উসিন, স িা- জা াল 

ম াসিন, িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২ সিসডিং ঘর ৫০×৪০ফুে

৯৩৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় জা াল ম াসিন, স িা-  ৃি গুরা 
স য়া, িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯৩৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মজাসিদা খািুন, স্বা ী- আবু্দ 

শুকু্কর, িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৯৩৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল আস ন, স িা-  ৃি ম াোঃ 
ইসলয়াি, িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ২৫×২০ফুে

৯৩৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় এস িানুল  ক, স িা- ৃি িয়াি 

কসর , িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৪৬ ২  াটির ঘর ৩০×২৫ফুে

৯৩৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মিসনায়ারা  মিগ , স্বা ী- ম াোঃ 
কসির, িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৯৩৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  ািলানা জস র উসিন, স িা- 
 ৃি নাসজর ম াসিন, িািং-
করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৯৪০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ইসলয়াি, স িা- জস র উসিন, 
িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ৬০×৪০ফুে
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৯৪১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আয়িা মিগ , স্বা ী- জুহুর স য়া, 
িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯৪২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িুলিান আ  দ, স িা-  ৃি নিী 
ম াসিন, িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ৬০×৪০ফুে

৯৪৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুর আ  দ, স িা- ৃি নিী 
ম াসিন, িািং-করসলয়া ুড়া, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯৪৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল হুদা, স িা-  ৃি রসেদ 

আ  দ, িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৬০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯৪৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল  ক, স িা-  ৃি রসেদ 

আ  দ, িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৯৪৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আিদুল  াস দ, স িা- আিুল 

 াসি ,, িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ৩৫×২৫ফুে

৯৪৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় োহ্ আল , স িা- আিুল  াসি , 

িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৯৪৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  নঞু্জর ম াসিন, স িা- আিুল 

 াসি , িািং-করসলয়া ুড়া, 

ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৯৪৯ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আবু্দল  াসক , স িা- আিুল 

 াসি , িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৯৫০ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল আস ন, স িা-  ৃি এজা ার 
স য়া, িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৯৫১ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড়  ুসিনুল ইিলা , স িা- নুরুল 

আস ন, িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে
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খসিয়ান
সি.এি দাগ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৯৫২ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় মিৌস দুল ইিলা , স িা-নুরুল 

আস ন, িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯৫৩ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল কসির  স িা- ৃি  ু াব্বি 

আলী, িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ২০×১৫ফুে

৯৫৪ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় নুরুল আিছার, স িা- নুরুল 

কসির, িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ৩০×২০ফুে

৯৫৫ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় িাইফুল ইিলা , স িা- ৃি রসেদ 
আ  দ, িািং-করসলয়া ুড়া, 
ঈদগড়, রা ু, কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ২৫×১৫ফুে

৯৫৬ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় ইি াইল, স িা- নুরুল  ক, িািং-
করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.৪০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯৫৭ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় হু ায়ন, স িা- নুরুল  ক, িািং-
করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, রা ু, 

কক্সিাজার।

০.২০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯৫৮ কক্সিাজার রা ু ঈদগড় ঈদগড় আ ম্মদ ছছয়দ, স িা-  াজ্বী আবু্দ 

শুকু্কর, িািং-করসলয়া ুড়া, ঈদগড়, 

রা ু, কক্সিাজার।

০.৩০ ঈদগড় নাই নাই ৪৬৫৬ ৩ ১০৮৮০ ২  াটির ঘর ৪০×৩০ফুে

৯৫৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ আসজ , সিিা- নাসজর 

মহাঘিন,  িাং- নন্দাখালী, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ নন্দাখালী নাই নাই 192/ 217 ৮৪ ১৪৯/ ২৭ ১  াটির  র/িাগান

৯৬০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুর শুক্কুর, সিিা- মৃিঃ মগালা  

কাঘদর, িাং- নন্দাখালী, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৫৮০ নন্দাখালী নাই নাই 192/ 217 ৮৪ ১৪৯/ ২৭ ১ টিঘনর  র

৯৬১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা েসফ আল ,  সিিা- মৃিঃ আঃ 

িালা , িাং- নন্দাখালী, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৭১০ নন্দাখালী নাই নাই 192/ 217 ৮৪ ১৪৯/ ২৭ ১ টিঘনর  র

৯৬২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ছিয়দ আল , সিিা- মৃিঃ 

মগালা  কাঘদর, িাং- নন্দাখালী, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.২০০ নন্দাখালী নাই নাই 682/ 721 ৮৪ ১০৭৬/ 

৭৩৫

১ টিঘনর  র/িাগান
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 
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খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৯৬৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আলী আহম্মদ, সিিা- মৃিঃ চান 

স য়া, িাং- নন্দাখালী, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮০০ নন্দাখালী নাই নাই 682/ 721 ৮৪ ১০৭৬/ 

৭৩৫

১ টিঘনর  র

৯৬৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আিছার,  সিিা- আব্দুর শুক্কুর, 

িাং- নন্দাখালী, মজায়াসরয়ানালা।

০.৮৮০ নন্দাখালী নাই নাই 682/ 721 ৮৪ ১০৭৬/ 

৭৩৫

১ খা ার

৯৬৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ছিয়দ মহাঘিন, সিিা- মৃিঃ িাচা 

স য়া, িাং- নন্দাখালী, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ নন্দাখালী নাই নাই 1250/ 

1309

৮৪ ১৫৫৬/ 

১০১৬

১  াটির  র

৯৬৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ মগাল মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

ম ৌলিী িরাফি আলী, িাং-

মনানাছসড়, (ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৪০০ মনানাছসড় নাই নাই 2174/ 

2180

৭১ ১

৯৬৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জাহাঙ্গীর আল , সিিাঃ নুরুল 

আল , িাং-মনানাছসড়, (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.৮৮০ মনানাছসড় নাই নাই 2174/ 

2180

৭১ ১

৯৬৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আলী মহাঘিন, সিিাঃ ম াজাঘহর 

স য়া, িাং-মনানাছসড়, (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.৪০০ মনানাছসড় নাই নাই 2174/ 

2180

৭১ ১

৯৬৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মের আলী, সিিাঃ মৃি আলী 

মহাঘিন, িাং-মনানাছসড়, 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৪০০ মনানাছসড় নাই নাই 2174/ 

2180

৭১ ১

৯৭০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াহাম্মদ আলী  াষ্টার, সিিাঃ 

অজ্ঞাি, িাং-মনানাছসড়, 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৪০০ মনানাছসড় নাই নাই 2174/ 

2180

৭১ ১

৯৭১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ছছয়দ মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

েরাফি আলী, িাং-মনানাছসড়, 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮০০ মনানাছসড় নাই নাই 2174/ 

2180

৭১ ১

৯৭২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ  াহামুদুল হক, সিিাঃ মৃি 

দসললুর রহ ান, িাং-মনানাছসড়, 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮০০ মনানাছসড় নাই নাই 2174/ 

2180

৭১ ১

৯৭৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা সিরাজুল হক, সিিাঃ মৃি দসললুর 

রহ ান, িাং-মনানাছসড়, 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৪০০ মনানাছসড় নাই নাই 2174/ 

2180

৭১ ১
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৯৭৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ োহজাহান, সিিাঃ ইিলা , 

িাং-মনানাছসড়, (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.৪০০ মনানাছসড় নাই নাই 2174/ 

2180

৭১ ১

৯৭৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ মহাঘিন, সিিাঃ  ািতুল 

মহাঘিন, িাং-মনানাছসড়, 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

১.২৪০ মনানাছসড় নাই নাই 2174/ 

2180

৭১ ১

৯৭৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জাহাঙ্গীর আল , সিিাঃ মহাঘিন 

আহম্মদ, িাং-মনানাছসড়, 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৫০০ মনানাছসড় নাই নাই 2301/ 

2351

৭১ ৪০১৬ ১

৯৭৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জাফর আহম্মদ, সিিাঃ আব্দুল 

 সজদ, িাং-মনানাছসড়, (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.২০০ মনানাছসড় নাই নাই 2301/ 

2351

৭১ ৪০১৬ ১

৯৭৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা িাহাদুর, সিিাঃ আব্দুল রসেদ, 

িাং- মনানাছসড় (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.৩০০ মনানাছসড় নাই নাই 2301/ 

2351

৭১ ৪০১৬ ১

৯৭৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা হারুন আর রসেদ, সিিাঃ নুরুল 

আস ন, িাং- মনানাছসড় (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.৮৯০ মনানাছসড় নাই নাই 2301/ 

2351

৭১ ৪০১৬ ১

৯৮০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুর রসেদ, সিিাঃ মৃি 

মিকান্দর, িাং- মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮৫০ মনানাছসড় নাই নাই 2301/ 

2351

৭১ ৪০১৬ ১

৯৮১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মহাঘিন আহম্মদ, সিিাঃ দসললুর 

রহ ান, িাং- মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮০০ মনানাছসড় নাই নাই 2301/ 

2351

৭১ ৪০১৬ ১

৯৮২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নুরুল আল , সিিাঃ মৃি আলী 

মহাছন, িাং- মনানাছসড় (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.৪০০ মনানাছসড় নাই নাই 2301/ 

2351

৭১ ৪০১৬ ১

৯৮৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  সফজুর রহ ান, সিিাঃ মৃি 

ঠান্ডা স য়া, িাং- মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৪০০ মনানাছসড় নাই নাই 2301/ 

2351

৭১ ৪০১৬ ১

৯৮৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াস্তাক স য়া, সিিাঃ ম াঃ 

স সজ, িাং- মনানাছসড় (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.৪০০ মনানাছসড় নাই নাই 2301/ 

2351

৭১ ৪০১৬ ১
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৯৮৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল হাস দ, সিিাঃ ফসকর 

আহম্মদ, িাং- মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৩৬০ মনানাছসড় নাই নাই 2146/ 

2150

৭১ ১

৯৮৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ফসরদুল আল , সিিাঃ নুর 

আহম্মদ, িাং- দসিণ মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৩০০ মনানাছসড় নাই নাই 2146/ 

2150

৭১ ১

৯৮৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা সুরুি আল , সিিাঃ নুর আহম্মদ, 

িাং- মনানাছসড় (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.৯০০ মনানাছসড় নাই নাই 2146/ 

2150

৭১ ১

৯৮৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নাসজবুল আল , সিিাঃ নুর 

আহম্মদ, িাং- মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৪০০ মনানাছসড় নাই নাই 2146/ 

2150

৭১ ১

৯৮৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জাঘগর মহাঘিন, সিিাঃ িদরুজা 

জা ান, িাং- মনানাছসড় (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

১.২৩০ মনানাছসড় নাই নাই 2146/ 

2150

৭১ ১

৯৯০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আবুল কাঘে , সিিাঃ মৃি 

িদরুজ্জা ান, িাং- মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮৭০ মনানাছসড় নাই নাই 2146/ 

2150

৭১ ১

৯৯১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আবুল মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

িদরুজ্জা ান, িাং- মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৫০০ মনানাছসড় নাই নাই 2146/ 

2150

৭১ ১

৯৯২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  াহাম্মদ আলী, সিিাঃ মৃি 

মিকান্দর, িাং- মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৯০ মনানাছসড় নাই নাই 2146/ 

2150

৭১ ১

৯৯৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  ীর কাঘে , সিিাঃ গুড়া স য়া, 

িাং- দসিণ মনানাছসড় (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.৮০০ মনানাছসড় নাই নাই 2146/ 

2150

৭১ ১

৯৯৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জালাল আহাম্মদ, সিিাঃ মৃি 

স য়া মহাঘিন, িাং- দসিণ 

মনানাছসড় (ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৫০০ মনানাছসড় নাই নাই 2146/ 

2150

৭১ ১

৯৯৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াহাম্মদ মহাঘিন, সিিাঃ ফসকর 

আহম্মদ, িাং- দসিণ মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৩৫০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৯৯৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা কসলমুল্লাহ, সিিাঃ আল , িাং- 

দসিণ মনানাছসড় (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.৪০০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

৯৯৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা রহ ি, সিিাঃ মৃি োহা আল , 

িাং- দসিণ মনানাছসড় (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

১.২০০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

৯৯৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল  াঘলক, সিিাঃ মৃি িাছা 

স য়অ, িাং- দসিণ মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৫০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

৯৯৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা খুইলা স য়া, সিিাঃ আব্দুর শুক্কুর, 

িাং- পূি ব মনানাছসড় (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.৫০০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

১০০০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নুরুল হুদা, সিিাঃ মকরা ি আলী, 

িাং- পূি ব মনানাছসড় (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.৪০০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

১০০১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ছিয়দ নুর, সিিাঃ মৃি ছাসব্বর 

আহম্মদ, িাং- পূি ব মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৩০০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

১০০২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ইি াইল, সিিাঃ এজাহার স য়া, 

িাং- পূি ব মনানাছসড় (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৮০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

১০০৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ছিয়দ আকির, সিিাঃ ও র 

আলী, িাং- পূি ব মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৩০০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

১০০৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা এনামুল হক, সিিাঃ লাল স য়া, 

িাং- পূি ব মনানাছসড় (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.৯০০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

১০০৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মুক্তার, সিিাঃ মৃি ইি াইল, 

িাং- পূি ব মনানাছসড় (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.৩০০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

১০০৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল ম ািাঘলি, সিিাঃ মৃি নুর 

আহম্মদ, িাং- পূি ব মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৪০০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১০০৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা লালু স য়া, সিিাঃ মৃি নাছর 

আহম্মদ, িাং- পূি ব মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

১.২০০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

১০০৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ছসলমুল্লাহ, সিিাঃ লাল স য়া, 

িাং- পূি ব মনানাছসড় (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

০.৩০০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

১০০৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ইিহাক, সিিাঃ মৃি আলী 

আেরাফ, িাং- পূি ব মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৭০০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

১০১০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা চান স য়া, সিিাঃ মৃি আব্দুর 

কসর , িাং- পূি ব মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯০০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

১০১১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ওি ান, সিিাঃ মৃি ফজল 

কসর , িাং- পূি ব মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০২০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

১০১২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ রাঘিল, সিিাঃ আলিাজ 

স য়া, িাং- পূি ব মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৪০০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

১০১৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা িসদউল আল , সিিাঃ মৃি কালু, 

িাং- পূি ব মনানাছসড় (ম ৌলিীর 

িাহাড়), মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ মনানাছসড় নাই নাই 2126/ 

2364

৭১ ৩৪০২/ 

৪০২৭

১

১০১৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আসজউর রহ ান, সিিাঃ দসললুর 

রহ ান, িাং- পূি ব মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮০০ মনানাছসড় নাই নাই ২৩৭১ ৭১ ৪০৩৩ ১

১০১৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আবু িাঘহর, সিিাঃ মৃি রসেদ 

আহম্মদ, িাং- পূি ব মনানাছসড় 

(ম ৌলিীর িাহাড়), 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯০০ মনানাছসড় নাই নাই ২৩৭১ ৭১ ৪০৩৩ ১

১০১৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ শুক্কুর, সিিাঃ মৃি ছিয়দ 

আলী, উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৭৪৩ ১ ৫৯৬ ১

১০১৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ আল , সিিাঃ মৃি নসজর 

আহম্মদ, উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.১০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৭৪৩ ১ ৫৯৬ ১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১০১৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ওি ান গসণ, সিিাঃ মৃি নুর 

আহম্মদ, উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৭৪৩ ১ ৫৯৬ ১

১০১৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ধানু স য়া, সিিাঃ মৃি জাফর 

আল , উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৭৪৩ ১ ৫৯৬ ১

১০২০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা   িাজ মিগ , স্বা ীঃ কসির 

আহম্মদ, উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৭৪৩ ১ ৫৯৬ ১

১০২১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মরাসজনা মিগ , স্বা ীঃ মৃি ম াঃ 

মহাঘিন, উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৭৪৩ ১ ৫৯৬ ১

১০২২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ফারসিন আক্তার, স্বা ীঃ  নছুর 

আল , উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৭৪৩ ১ ৫৯৬ ১

১০২৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ ইিাক, সিিাঃ মৃি আস র 

হা জা, উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৬৬৬ ১ ৫১৬ ১

১০২৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ কা াল মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

আস র হা জা, উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৬৬৬ ১ ৫১৬ ১

১০২৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াহাম্মদ মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

আস র হা জা, উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৬৬৬ ১ ৫১৬ ১

১০২৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা স র মহাঘিন, সিিাঃ মৃি স র 

আহম্মদ, উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৬৬৬ ১ ৫১৬ ১

১০২৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল্লাহ, সিিাঃ মৃি ঠান্ডা স য়া, 

উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৬৬৬ ১ ৫১৬ ১

১০২৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ মহাঘিন, সিিাঃ আলী 

আহম্মদ, উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৬৬৬ ১ ৫১৬ ১
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১০২৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল গফুর, সিিাঃ মৃি ছিয়ি 

উল্লাহ, উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৬৬৬ ১ ৫১৬ ১

১০৩০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুর শুক্কুর, সিিাঃ মৃি ছিয়ি 

উল্লাহ, উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৬৬৬ ১ ৫১৬ ১

১০৩১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মিনুয়ারা মিগ , স্বা ীঃ নুরুল হুদা, 

উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৬৬৬ ১ ৫১৬ ১

১০৩২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  াহমুদুল্লাহ, সিিাঃ মৃি ো ছুল 

আল , উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৬৬৬ ১ ৫১৬ ১

১০৩৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা শুঘকা, সিিাঃ মৃি ইিলা , উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৮৫৫ ১ ৬৮৩ ১

১০৩৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ  ামুন, সিিাঃ লাল স য়অ, 

িাং- উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৮৫৫ ১ ৬৮৩ ১

১০৩৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা হারুনউর রসেদ, সিিাঃ লাল 

স য়া, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৮৫৫ ১ ৬৮৩ ১

১০৩৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  াইখাল ইিলা , সিিাঃ লাল 

স য়অ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৮৫৫ ১ ৬৮৩ ১

১০৩৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আস র মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

খসললুর রহ ান, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৮৫৫ ১ ৬৮৩ ১

১০৩৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আবুল িের, সিিাঃ মৃি আসজ 

রহ ান, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৮৫৫ ১ ৬৮৩ ১

১০৩৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আসজজুর রহ ান, সিিাঃ ঠান্ডা 

স য়া, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৮৫৫ ১ ৬৮৩ ১
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খসিয়ান
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১০৪০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ রাঘিল, সিিাঃ ঠান্ডা স য়া, 

িাং- উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৮৫৫ ১ ৬৮৩ ১

১০৪১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা রস জ আহম্মদ, সিিাঃ ঠান্ডা 

স য়া, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৮৫৫ ১ ৬৮৩ ১

১০৪২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ  সফজুর রহ ান, সিিাঃ 

ঠান্ডা স য়া, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৮৫৫ ১ ৬৮৩ ১

১০৪৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ঠান্ডা স য়া, সিিাঃ মৃি আহম্মদ 

মহাঘিন, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৮৫৫ ১ ৬৮৩ ১

১০৪৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা এজাহার স য়া, সিিাঃ মৃি নসজর 

আহম্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৮৫৫ ১ ৬৮৩ ১

১০৪৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম ালা স য়া, সিিাঃ মৃি রসেদ 

আহম্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৪৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ ছফুর স য়া, সিিাঃ মৃি 

ওমুর স য়া, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.৬০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৪৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ র জান আলী, সিিাঃ মৃি 

মেয়ার আলী, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৪৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ নুরুল হক, সিিাঃ মৃি 

আবুল মহাঘিন, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৪৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মহাঘিন আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

ম ঘহর আলী, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৫০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ফজল হাসক , সিিাঃ মৃি আবুল 

মহাঘিন, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১০৫১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ ফসরদ আল , সিিাঃ মৃি 

ইসলয়াছ স য়া, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৫২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা বুঘটা, সিিাঃ মৃি আসজ  উসিন, 

িাং- উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৫৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জয়নাল, সিিাঃ মৃি আসজ  

উসিন, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৫৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ জসি , সিিাঃ মৃি আসজ  

উসিন, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৫৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল গফুর, সিিাঃ মৃি ও র 

স য়া, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৫৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ফসরদ আল , সিিাঃ মৃি ও র 

স য়া, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৫৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল খঅঘলক, সিিাঃ মৃি 

আব্দুল হাস দ, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৫৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল জসলল, সিিাঃ মৃি আব্দুল 

লসিফ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৫৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল  কছুদ, সিিাঃ মৃি 

িাচাস য়া, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৬০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মহাঘিন আহম্মদ, সিিাঃ আব্দুল 

কাঘে , িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৬১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা িসফক আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

সছসিক আহম্মদ, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১০৬২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আ ান উল্লাহ, সিিাঃ মৃি কসির 

আহম্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৬৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  নছুর আল , সিিাঃ মৃি িসদউল 

আল , িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৬৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জাঘহদা মিগ , সিিাঃ নসজর 

আহম্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.৪০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৬৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মিালিান আহম্মদ, সিিাঃ আনু 

স য়া, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৬৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মহাঘিন আহম্মদ, সিিাঃ আনু 

স য়া, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৬৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আবু ছিয়দ, সিিাঃ মৃি আব্দুল 

জব্বার, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৬৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াস্তফা, সিিাঃ মৃি আব্দুল 

জব্বার, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৬৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ নুরুল ইিলা , সিিাঃ মৃি 

 াহামুদ উল্লাহ, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৭০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ছিয়দ ম ৌলস , সিিাঃ মৃি 

ম াহাম্মদ মহাঘিন, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৭১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল  াঘলক, সিিাঃ মৃি আবুল 

মহাঘিন, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৭২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ই া  মহাঘিন, সিিাঃ মৃি আবুল 

মহাঘিন, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.৭০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১০৭৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা োহ আল , সিিাঃ আলী 

আহম্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৭৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জস র মহাঘিন, সিিাঃ কসির 

আহম্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৭৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আবুল মহাঘিন, সিিাঃ মৃি লাল 

স য়া, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৭৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আনু স য়া, সিিাঃ মৃি খসললুর 

রহ ান, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৭৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জসি  উসিন, সিিাঃ ছাঘল 

আহম্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৭৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল িালা , সিিাঃ মৃি 

সছসিক আহম্মদ, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৭৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম ৌলস  রাঘেদ, সিিাঃ মৃি 

সিরাজ ম ৌলস , িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৮০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ো ছুল আল , সিিাঃ মৃি নুর 

ম াহাম্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১০৮১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা িাসব্বর আল , সিিাঃ মৃি নুর 

ম াহাম্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৪ ১ ১৫৬৮ ১

১০৮২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জাহাঙ্গীর আল , সিিাঃ মৃি নুর 

ম াহাম্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১০৮৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  নছুর আল , সিিাঃ মৃি নুর 

ম াহাম্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১০৮৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা িসফ আল , সিিাঃ মৃি নুর 

ম াহাম্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১০৮৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নসজর আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

কসির আহম্মদ, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১০৮৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ হািান, সিিাঃ আল  

 াস্টার, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১০৮৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা শুক্কুর স য়া, সিিাঃ মৃি 

ম াজাহার স য়া, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১

১০৮৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ জা াল মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

ইছাক, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১

১০৮৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  সফজুল আল , সিিাঃ মৃি 

ফজল কসর , িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১

১০৯০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা হারুঘনর রসেদ, সিিাঃ মৃি 

ইছাক, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১

১০৯১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আসল  উসিন, সিিাঃ মৃি 

িকিার আহম্মদ, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১

১০৯২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুর িালা , সিিাঃ মৃি আঃ 

রসেদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১

১০৯৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নুরু িালা , সিিাঃ মৃি আঃ 

রসেদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১

১০৯৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াহাম্মদ আলী, সিিাঃ মৃি লাল 

 াহামু্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪০৩ ১ ৩২৫ ১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১০৯৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মিালিান আহম্মদ, সিিাঃ আনু 

স য়া, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪০৩ ১ ৩২৫ ১ মদাকান  র

১০৯৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল হক, সিিাঃ মৃি 

িসদউজ্জা ান, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪০৩ ১ ৩২৫ ১

১০৯৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নুর  হাম্মদ, সিিাঃ অজ্ঞাি, িাং-

 উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪০৩ ১ ৩২৫ ১

১০৯৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নসি মহাঘিন, সিিাঃ িকিার 

আহম্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪০৩ ১ ৩২৫ ১

১০৯৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ছিয়দ আহম্মদ, সিিাঃ এ  

রহ ান, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪০৩ ১ ৩২৫ ১

১১০০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা হারুঘনর রসেদ, সিিাঃ জাফর 

আল , িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.৪০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪৭৯ ১ ৩৬২ ১

১১০১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ওি ান গসণ, সিিাঃ মৃি সছসিক 

আহম্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪৭৯ ১ ৩৬২ ১

১১০২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা খসললুর রহ ান, সিিাঃ মৃি 

সছসিক আহম্মদ, িাং-উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪৭৯ ১ ৩৬২ ১

১১০৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুর রহ ান, সিিাঃ মৃি 

সছসিক আহম্মদ, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪৭৯ ১ ৩৬২ ১

১১০৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মলদু স য়া, সিিাঃ মৃি ছিয়দ 

আলী, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪৭৯ ১ ৩৬২ ১

১১০৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা কসল  উল্লাহ, সিিাঃ মৃি 

ওলাস য়া, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪৭৯ ১ ৩৬২ ১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১১০৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ইসলয়াছ স য়া, সিিাঃ মৃি 

ফসরদুল আল , িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.২০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪৭৯ ১ ৩৬২ ১

১১০৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  সনরল আল , সিিাঃ মৃি 

ফসরদুল আল , িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১১০৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা হা ায়ন কসির, সিিাঃ নুর কসির, 

িাং- উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১১০৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ো ছুল আল , সিিাঃ মৃি 

জাফর আহম্মদ, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১১১০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নুরুল ইিলা , সিিাঃ মৃি সছসিক 

আহম্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১১১১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ মিলাল, সিিাঃ আস র 

হা জা, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১১১২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ মুছা, সিিাঃ জুহুর আল , 

িাং- উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১১১৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নুরুল হক, সিিাঃ মৃি ম াঃ িসফ, 

িাং- উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১১১৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুর শুক্কুর, সিিাঃ মৃি ছিয়দ 

আলী, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১১১৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা   িাজউল আল , সিিাঃ মৃি 

ম াঃ িসফ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০৫০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১১৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জা াল মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

আব্দুল্লাহ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১১১৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ইউনুছ, সিিাঃ মৃি ওি ান গসণ, 

িাং- উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১১৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নুরুল ইিলা , সিিাঃ মৃি 

আহম্মদ িসফ, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১১৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জয়নাল, সিিাঃ মৃি আব্দুল 

কাঘদর, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১২০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আবুল কালা  আজাদ, সিিাঃ 

মৃি আব্দুল মহাঘিন, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১২১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  ঘনায়ারা মিগ , স্বা ীঃ মৃি নুরুল 

ইিলা , িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১২২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মিতু মিগ , স্বা ীঃ আঃ  ািান, 

িাং- উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১২৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ নাসজর মহাঘিন িাছঘল, 

সিিাঃ মৃি রসেদ আহম্মদ, িাং- 

উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১২৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াহাম্মদ মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

ম ৌলস  এরোদ উল্লাহ, িাং- 

উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১২৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ফসরদ উসিন, সিিাঃ মৃি ম ৌলস  

এরোদ উল্লাহ, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১২৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা লাসক মিগ , স্বা ীঃ হািীি, উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১১২৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা চন্দ্র নাথ, সিিাঃ হসরিদ নাথ, 

িাং- উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০৪০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১১২৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নুর আহম্মদ, সিিাঃ মৃি ম াস্তু 

স য়া, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

২.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১১২৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ো ছুল আল , সিিাঃ আস র 

মহাঘিন, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১১৩০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা বুঘটা, সিিাঃ মৃি আস র মহাঘিন, 

িাং-উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১১৩১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জসি  উসিন, সিিাঃ মৃি আস র 

মহাঘিন, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১১৩২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আসিক, সিিাঃ মৃি আবু িাঘহর, 

িাং-উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১১৩৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ মফরদাউি, সিিাঃ মৃি 

ছাঘ র আহম্মদ, িাং-উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১

১১৩৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা এ রান, সিিাঃ মৃি র জান 

আলী, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১১৩৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আসজজ, সিিাঃ ফসরদ, িাং-উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০৩০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১১৩৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল হাস দ, সিিাঃ আবুল 

কাঘে , িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১১৩৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আবুিক্কর সছসিক, সিিাঃ ো ছুল 

আল , িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১১৩৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা রাসু রুি , সিিাঃ মৃি র জান 

আলী, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১১৩৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নাহার মিগ , স্বা ীঃ অজ্ঞাি, িাং-

উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.৭০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১১৪০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা িসের আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

এরোদ উল্লাহ, িাং-উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১১৪১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  াওলানা হাঘফজ আবুল ফঘয়জ, 

সিিাঃ মৃি আবু িাঘলি, িাং-

উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১২৭৭ ১ ১৫৭১ ১

১১৪২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা রুস্তু  আলী, সিিাঃ মৃি আেরাফ 

আলী, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১

১১৪৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  াসু  সিল্লাহ, সিিাঃ ইউনুজ 

ম াল্লাহ, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.৪০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১

১১৪৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা সদলদার মিগ , স্বা ীঃ মহলাল 

উসিন, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১

১১৪৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মিালিান আহম্মদ, সিিাঃ 

ম াক্তার আহম্মদ, িাং-উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.৪০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১

১১৪৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নুঘরর ছাফা, সিিাঃ মৃি কালু, 

িাং-উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.৫০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১

১১৪৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা কসির আহম্মদ, সিিাঃ মৃি নুর 

আহম্মদ, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.১০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১

১১৪৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা স জানুর রহ ান, সিিাঃ 

ম াহাম্মদ নুর, িাং-উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১

১১৪৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ফসরদ আল , সিিাঃ মৃি 

ম াহাম্মদ মহাঘিন, িাং-উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১
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ম ৌজা
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দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১১৫০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা র জান আলী, সিিাঃ মৃি 

ম াজাঘহর স য়া, িাং-উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১

১১৫১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নুরুল ইিলা , সিিাঃ আবুল 

মহাঘিন, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.৯০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ২৬৬ ১ ২১৮ ১

১১৫২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মিালিান আহম্মদ, সিিাঃ 

ফসরদুল আল , িাং-উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪০৩ ১ ৩২৫ ১

১১৫৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা এজাহার স য়া, সিিাঃ মৃি আঃ 

রহ ান, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০৫০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪০৩ ১ ৩২৫ ১

১১৫৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ছিয়দ আল , সিিাঃ মৃি আবুল 

কাঘে , িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪০৩ ১ ৩২৫ ১

১১৫৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ফঘয়জ উল্লা, সিিাঃ মৃি সছসিক 

আহম্মদ, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪০৩ ১ ৩২৫ ১

১১৫৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ কাউছার, সিিাঃ আবুল 

ফঘয়জ, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪০৩ ১ ৩২৫ ১

১১৫৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জসি  উসিন, সিিাঃ মৃি নুর 

আহম্মদ, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪০৩ ১ ৩২৫ ১

১১৫৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নুরুল হুদা, সিিাঃ মৃি স র 

কাঘে , িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.৫০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪০৩ ১ ৩২৫ ১

১১৫৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আলী আকির, সিিাঃ মৃি ও র 

িানী, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪০৩ ১ ৩২৫ ১

১১৬০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  সনর আহম্মদ, সিিাঃ মৃি হািান 

আলী, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.১০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪০৩ ১ ৩২৫ ১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১১৬১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ  হসিন, সিিাঃ নসজর 

আহ দ, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ৪০৩ ১ ৩২৫ ১

১১৬২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ছিয়দ কসর , সিিাঃ মৃি এছাক 

নিী, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১

১১৬৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আঃ রসেদ, সিিাঃ মৃি এছাক 

নিী, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১৬৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নুরুল কাঘদর, সিিাঃ মৃি কালূ, 

িাং-উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১৬৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা এরোদ উল্লাহ, সিিাঃ নুরুল 

আস ন, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১৬৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আছাদ আলী, সিিাঃ মৃি লাল 

স য়া, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.২৩০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১৬৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  নছুর আল , সিিাঃ মৃি লাল 

স য়া, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১৬৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা সছসিক আহাম্মদ, সিিাঃ মৃি 

লাল স য়া, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১৬৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জয়নাল আঘিসদন, সিিাঃ আবু 

িক্কর ছরদার, িাং-উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.৩০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১৭০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল গফুর, সিিাঃ ম াকবুল 

আহম্মদ, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১৭১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মুসি, সিিাঃ োহাদাি মহাঘিন, 

িাং-উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

২.৫০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

Page 1010



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১১৭২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুি িালা , সিিাঃ মৃি আব্দুল 

কাঘে , িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৫১৫ ১ ১৭৭৯ ১

১১৭৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  সনর আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

আেরাফ আলী, িাং-উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১১৭৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আঃ জসলল, সিিাঃ মৃি হাসক  

আলী, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১১৭৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল গফুর, সিিাঃ মৃি ম াক্তার 

আহম্মদ, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.৮০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১১৭৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নুরুল আস ন, সিিাঃ মৃি ম াঃ 

ইি  াইল, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১১৭৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ফসরদ আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

আেরাফ আলী, িাং-উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১১৭৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মফারকান আলী, সিিাঃ মৃি ম াঃ 

আলী, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১১১৮ ১ ১৩৯৮ ১

১১৭৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মকাসহনুর মিগ , স্বা ীঃ ছিয়দ 

মহা, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.৪০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪২৩ ১ ১৬৮৪ ১

১১৮০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াহাম্মদী জাঘ   িসজদ, উত্তর 

স ঠাছসড়, মুিসল  িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা

১.২০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪২৩ ১ ১৬৮৪ ১ জাঘ   িসজদ

১১৮১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াহাম্মদীয়া আিরীয়া হাঘফজীয়া 

 ািািা ও এসি খানা, পূি ব 

মনানাছসড়, মুিসল  িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪২৩ ১ ১৬৮৪ ১ এসি খানা

১১৮২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা রিন ধর, সিিাঃ মৃি গঘনে ধর, 

িাং-উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪২৩ ১ ১৬৮৪ ১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১১৮৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা লিী ধর, মৃি গঘনে ধর, িাং-

উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪২৩ ১ ১৬৮৪ ১

১১৮৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা রা  প্রিাদ ধর, সিিাঃ অনীল ধর, 

িাং-উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪২৩ ১ ১৬৮৪ ১

১১৮৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা স লন ধর, সিিাঃ অনীল ধর, িাং-

উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.২০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪২৩ ১ ১৬৮৪ ১

১১৮৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা স ঠন দাি, সিিাঃ মৃি সি ল 

দাি, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪২৩ ১ ১৬৮৪ ১

১১৮৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা কালী কু ার ধর, সিিাঃ মৃি 

 ঘহদী চন্দ্র ধর, িাং-উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪২৩ ১ ১৬৮৪ ১

১১৮৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা কৃষ্ণ িাল, সিিাঃ মৃি অসজি 

িাল, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪২৩ ১ ১৬৮৪ ১

১১৮৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মরখা  জু দার, স্বা ীঃ নয়ন 

 জু দার, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪১১ ১ ১৬৭৫ ১

১১৯০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা রাখাল দাি, সিিাঃ মৃি সন বল 

দাি, িাং-উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪১১ ১ ১৬৭৫ ১

১১৯১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াহাম্মদ িসফ, সিিাঃ মৃি 

ম াহাম্মদ কালু, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.৩০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪১১ ১ ১৬৭৫ ১

১১৯২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মুসি আক্তার, স্বা ীঃ িসফ, িাং- 

উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪১১ ১ ১৬৭৫ ১

১১৯৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা রাঘেদা আক্তার, সিিাঃ িসফ, 

িাং- উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪১১ ১ ১৬৭৫ ১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১১৯৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা স আবুল কালা , সিিাঃ আব্দুর 

িালা , িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪১১ ১ ১৬৭৫ ১

১১৯৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা সুরুল আল , সিিাঃ মৃি 

আসজজুর রহ ান, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪১১ ১ ১৬৭৫ ১

১১৯৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ছিয়দ আল , সিিাঃ আসজ , 

িাং- উত্তর স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪১১ ১ ১৬৭৫ ১

১১৯৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নাসজর আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

আহম্মদ কসির, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪১১ ১ ১৬৭৫ ১

১১৯৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আবুল কাঘে , সিিাঃ মৃি আবুল 

মহাঘিন, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪১১ ১ ১৬৭৫ ১

১১৯৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জস র উসিন, সিিাঃ মৃি কসির 

আহম্মদ, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

০.৯০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪১১ ১ ১৬৭৫ ১

১২০০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা িাঘির আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

আবুল মহাঘিন, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪১১ ১ ১৬৭৫ ১

১২০১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আবুল মহাঘিন, সিিাঃ ফজল 

কসর , িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪১১ ১ ১৬৭৫ ১

১২০২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আবুল কাঘে , সিিাঃ মৃি ছিয়দ 

মহাঘিন, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০২০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪১১ ১ ১৬৭৫ ১

১২০৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মহাঘিন, সিিাঃ মৃি আলী  

উসিন, িাং- উত্তর স ঠাছসড়, 

চািাগান, মজায়াসরয়ানালা।

১.০৫০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪১১ ১ ১৬৭৫ ১

১২০৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ ইিা আল , সিিাঃ মৃি 

সিয়ার ম াহাম্মদ, িাং- উত্তর 

স ঠাছসড়, চািাগান, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ উত্তর স ঠিছসড় নাই নাই ১৪১১ ১ ১৬৭৫ ১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১২০৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ আব্দুল্লাহ, সিিাঃ মৃি আব্দুি 

শুক্কুর, িাং-উলটাখালী, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৫৯০ উলটাখালী নাই নাই ৮৭ ১ ১

১২০৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ কালু  সিিাঃ মৃি ইউসুফ 

আলী, িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২০৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ েসহদ মহাঘিন  সিিাঃ মৃি 

আব্দুি শুক্কুর, িাং-নতুন 

মুড়ািাড়া, মজায়াসরয়ানালা।

০.৭০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২০৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  ািান সিিাঃ মৃি কসর  

আহম্মাদ, িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২০৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আফিার কা াল সিকদার সিিাঃ 

মৃি  ম াজাঘহর আলী , িাং-নতুন 

মুড়ািাড়া, মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২১০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  াহাবুির রহ ান সিিাঃ মগালা  

কাঘদর সিকদার , িাং-নতুন 

মুড়ািাড়া, মজায়াসরয়ানালা।

০.৮০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২১১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুর  িলি সিিাঃ মৃি 

ম াহাম্মদ মহাঘিন , িাং-নতুন 

মুড়ািাড়া, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২১২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা মিলাল সিিাঃ মৃি আব্দুর রহ ান 

, িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯২০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২১৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ফসরদুল আল  সিিাঃ ছিয়দুল 

আল  , িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.৪৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২১৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা নুরুল আসজ  সিিাঃ মৃি আস র 

মহাঘিন , িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৫০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২১৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল ম ানাফ সিিা  ঃ মৃি নজু 

স য়া , িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১২১৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুি মিািহান  সিিা  ঃ মৃি 

সুলিান ম ৌল ী , িাং-নতুন 

মুড়ািাড়া, মজায়াসরয়ানালা।

০.৩০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২১৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা োহাবুল ইিলা  সিিা  ঃ মৃি 

আব্দুর িালা , িাং-নতুন 

মুড়ািাড়া, মজায়াসরয়ানালা।

০.৪০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২১৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  াঘলকা মিগ  স্বা ীঃ মৃি নুর 

আহম্মদ , িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২১৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ো ছুিাহার স্বা ী  ঃ  ন্জজুর 

আল  , িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৫০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২২০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা খুরসেদা স্বা ীঃ মৃি কসির 

আহম্মদ , িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.২০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২২১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা রসেদ আহম্মদ সিিাঃ মৃি িসের 

আহম্মদ , িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৩০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২২২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুল হাস দ সিিাঃ মৃি ছিয়দ 

আহম্মদ , িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২২৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আইস   স্বা ীঃ মৃি ছিয়দ 

আহম্মদ , িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২২৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ আ ানুর  সিিাঃ সুলিান 

আহম্মদ , িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯১০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২২৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ছিয়দ কসর  সিিাঃ আেরাফ 

আলী , িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৬৪৬ ৫৩৩ ৯০৮ ১

১২২৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  াহাসফলা  স্বা ীঃ মৃি  াঘলক , 

িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮২০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩

৬০০১

১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১২২৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ফসরদ সিিাঃ মৃি  াঘলক , িাং-

নতুন মুড়ািাড়া, মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৩০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩

৬০০১

১

১২২৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা রসফক সিিাঃ অসলউল্লাহ , িাং-

নতুন মুড়ািাড়া, মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩

৬০০১

১

১২২৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ফসরদুর আল  সিিা  ঃ মৃি 

ম াজাঘহর , িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৭০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩

৬০০১

১

১২৩০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আবুল খাঘয়র সিিা  ঃ মৃি 

আব্দুল  সজদ, িাং-নতুন 

মুড়ািাড়া, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩

৬০০১

১

১২৩১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা সরদয়ান সিিা  ঃ মৃি আব্দুর 

রসহ  , িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.৩৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৩২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ নাসজর মহাঘিন  সিিা  ঃ 

মৃি ইউসুফ আলী , িাং-নতুন 

মুড়ািাড়া, মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৩৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আব্দুর জসলল সিিা  ঃ খুইল্লা 

স য়া , িাং-নতুন মুড়ািাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.৫০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৩৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ আলিাজ সিিাঃ মৃি 

 কবুল আহম্মদ , িাং-নতুন 

মুড়ািাড়া, মজায়াসরয়ানালা।

০.৯০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৩৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ আব্দুর রসেদ সিিাঃ মৃি 

সিয়ার ম াহাম্মদ, পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৩৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  ম াঃ আব্দুল আসজজ, সিিাঃ 

জাফর আল   , পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৩৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ জসহর উসিন , সিিাঃ 

জাফর আল  , পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৭৮০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১২৩৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা জাফর আল  , সিিাঃ মৃি 

অসছউর রহ ান  , পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৩৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  ম াঃ মিলাল , সিিাঃ মৃি জাফর 

আল  , পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.২০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৪০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা আবু িক্কর , সিিাঃ মৃি কালু 

স য়া , পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৪১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  ম াঃ জাফর আল  , সিিাঃ মৃি 

ছিয়দ আলী  , পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৪২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ আহম্মদ কসির , সিিাঃ 

ওলা স য়া , পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৪৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  ম াছাঃ আকসল া মিগ  , স্বা ীঃ 

মজানাঘয়দ , পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.২০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৪৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  ম াঃ ছস  উসিন, সিিাঃ মৃি 

ইব্রাহী   , পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.২৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৪৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ জসি  উসিন , সিিাঃ মৃি 

ইব্রাহী  , পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৪৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  ম াঃ আব্দুল কাঘি , সিিাঃ মৃি 

আব্দুি িালা  , পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৪৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  ম াঃ আব্দুর শুক্কুর , সিিাঃ মৃি 

আবুল খাঘয়র , পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৪৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  ম াঃ কসির আহম্মদ , সিিাঃ 

মৃি খসলল আহম্মদ , পূি ব মুড়া 

িাড়া, মজায়াসরয়ানালা।

১.৫০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১২৪৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা লা লী আক্তার , স্বা ীঃ নুর 

ম াহাম্মদ , পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৫০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা খসিজা মিগ  , স্বা ীঃ েসফকুর 

রহ ান , পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৭০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৫১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ জয়নাল আঘিদীন , সিিাঃ 

ইব্রাহী  , পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.৩০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৫২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ িাহাদুর , সিিাঃ আলী 

মহাঘিন, পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৫৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ হািীবুল্লাহ, সিিাঃ মৃি 

মোয়াি আলী, পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৫৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ ছসলমুল্লাহ, সিিাঃ মৃি 

মোয়াি আলী, পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৩৬০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৫৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা েহীদ উল্লাহ, সিিাঃ মৃি মোয়াি 

আলী, পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৫৬ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ আলী আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

নুরঘ াহাম্মদ, পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.২০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৫৭ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা  নজুর আল , মৃি মিাঘল ান, 

পূি ব মুড়া িাড়া, মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৫৮ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ আস র মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

মিাঘল ান, পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৭৫০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৫৯ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ নুর আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

আসজজ আহম্মদ, পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৭২০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১
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সি.এি 

খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১২৬০ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ ফসরদুল আল , সিিাঃ মৃি 

দুদু স য়া, পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮৪০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৬১ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ ছিয়দ নুর, সিিাঃ মৃি 

কসির আহম্মদ, পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৬২ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা কসির আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

আব্দুর ছিয়দ, পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.৫০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৬৩ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ আব্দুর রহ ান, সিিাঃ মৃি 

আব্দুর ছিয়দ, পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

১.০০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৬৪ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ িসদ আল , মৃি রসেদ 

আহম্মদ, পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৮০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৬৫ কক্সিাজার রামু মজায়াসরয়ানালা মজায়াসরয়ানালা ম াঃ আব্দুল্লাহ, সিিাঃ মৃি 

ইউছুফ, পূি ব মুড়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা।

০.৯০০ মজায়াসরয়ানালা নাই নাই ৭৩১ ৫৩৩ ৬০০১ ১

১২৬৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিদু শুকু্কর, স িা: নসজর 
আ ম্মদ, িািং-িুিকখালী, ক লার 
মঘানা।

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮ মিস  াকা ঘর নাই ০

১২৬৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ম ারসেদ, স িাোঃ ম াোঃ 
িানালী, িািং-িুিকখালী, ক লার 

মঘানা।

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮ মিস  াকা ঘর

১২৬৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিদুল  াসল , স িাোঃ  ৃি 

 াজী আিু িাস র, িািং-
িুিকখালী, ক লার মঘানা।

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১২৬৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নিী ম াছন, স িাোঃ ম াোঃ 
গুরা  ুিু, িািং-িুিকখালী, 
ক লার মঘানা।

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১২৭০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নুর কসির, স িাোঃ ম াোঃ 
সিরাজ, িািং-িুিকখালী, ক লার 
মঘানা।

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১২৭১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ কসল  উল্লা , স িাোঃ  ৃি 

িজ ুসিন, িািং-িুিকখালী, 
ক লার মঘানা।

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১২৭২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিু িাস র, স িাোঃ ম াোঃ 
জাসকর ম াসছন, িািং-িুিকখালী, 
ক লার মঘানা।

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮ টিনসিে ঘর

১২৭৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ িাদো স য়া, স িাোঃ  ৃি 

নুরুল  ক, িািং-িুিকখালী, 

ক লার মঘানা।

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১২৭৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিদুল  াসক , স িাোঃ  ৃি 

আিু িাস র, িািং-িুিকখালী, 
ক লার মঘানা।

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১২৭৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ছিয়দ কসর , স িাোঃ  ৃি 

আস র  া জা, িািং-িুিকখালী, 
ক লার মঘানা।

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১২৭৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ম াছাব্বর আলী, স িাোঃ  ৃি 

নাসজর ম াসিন, িািং-িুিকখালী, 
ক লার মঘানা।

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১২৭৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ িাইদুল  ক, স িাোঃ আস র 
ম াসিন, িািং-িুিকখালী, ক লার 
মঘানা।

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১২৭৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ রানা স য়া, স িাোঃ ম াোঃ 
এরোদ আলী, িািং-িুিকখালী, 

ক লার মঘানা।

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১২৭৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ মখারসেদ আল , স িাোঃ 
িসদউজ্জা ান, িািং-িুিকখালী, 
সিকদার াড়া।

৪.৩৬ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮ মিস  াকা ঘর

১২৮০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ  স উসিন, স িাোঃ  ৃি আলী 
আকির, িািং-িুিকখালী সিকদার 
 াড়া।

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১২৮১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ লালু স য়া, স িাোঃ িুলিান 

আ ম্মদ, িািং-িুিকখালী সিকদার 
 াড়া।

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১২৮২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আস র  া জা, স িাোঃ 
সছসিক আ  দ, িািং-িুিকখালী 
সিকদার  াড়া।

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১২৮৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিুল কালা , স িাোঃ ম াজাস র 
আ  দ, িািং-িুিকখালী সিকদার 
 াড়া।

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১২৮৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ছিয়দ কাজী, স িাোঃ  ৃি ম াোঃ 
ইিলা , িািং-িুিকখালী সিকদার 

 াড়া।

১.৫০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১২৮৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ো জা ান, স িাোঃ ছিয়দ 
কাজী, িািং-িুিকখালী সিকদার 
 াড়া।

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮ মিস  াকা ঘর

১২৮৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নজু ুসিন, স িাোঃ  ৃি ম াোঃ 
ম াসিন, িািং-িুিকখালী সিকদার 
 াড়া।

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১২৮৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিদুল কাসদর, স িাোঃ  ৃি আিু 
ছিয়দ, িািং-িুিকখালী সিকদার 
 াড়া।

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১২৮৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ই রান ম াসিন, স িাোঃ নুরুল 

আসজ , িািং-িুিকখালী সিকদার 
 াড়া।

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১২৮৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ  াস দ ম াসিন, স িাোঃ গুরা 
স য়া, িািং-িুিকখালী সিকদার 

 াড়া।

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১ টিনসিে ঘর

১২৯০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ  াস দ ম াসিন, স িাোঃ গুরা 
স য়া, িািং- িুিকখালী, ক লার 
মঘানা

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১২৯১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নরুল আল , স িাোঃ আিু িক্কর, 
িািং- িুিকখালী, ক লার মঘানা

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১ মিস  াকা ঘর

১২৯২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী কসির আ াম্মদ, স িাোঃ   িাজ 

উসিন, িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১২৯৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী দসির আল , স িাোঃ ম াোঃ আলী, 
িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১২৯৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াস্তাক আ ম্মদ, স িাোঃ 
আলিাজ  াসি, িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১২৯৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী সৃআিু ছাসির, স িাোঃ ম াোঃ 
আল , িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১২৯৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িাসরক আল , স িাোঃ ম াোঃ 
ছিয়দ স য়া, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১২৯৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম ারসেদ, স িাোঃ ম াোঃ ম াসিন, 

িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭  াটির ঘর

১২৯৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নাসজ  উসিন িািুল, স িাোঃ  ৃি 

ম াোঃ কসল  উসিন, িািং-িুিুক 

খালী

০.৮০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭ মিস  াকা ঘর

১২৯৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ কাসয়ি উসিন, স িাোঃ  ৃি 

কসল  উসিন, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭  াটির ঘর

১৩০০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী মলদু স য়া, স িাোঃ ইসলয়াি, িািং-
িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭ টিনসিে ঘর

১৩০১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ছিয়  ম াল্লা, স িাোঃ আিু ছিয়দ, 
িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭ টিনসিে ঘর

১৩০২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আস র ম াসিন, স িাোঃ নুর 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭  াটির ঘর

১৩০৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী জাসন আল , স িাোঃ  ৃি 

আকিার স য়া, িািং-িুিুক খালী
০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭ মিস  াকা ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৩০৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আইয়ুি আলী, স িাোঃ  ৃি ম াোঃ 
ইউিুফ, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭ টিনসিে ঘর

১৩০৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিু সছসিক, স িাোঃ  ৃি েসফ, 

িািং-িুিুক খালী
০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১৫ ১৫১৫ টিনসিে ঘর

১৩০৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ িি ান, স িাোঃ ম াোঃ 
ম াক্তার আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.১০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১৫ ১৫১৫ মিস  াকা ঘর

১৩০৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী গুরা স য়া, স িাোঃ কালু, িািং-
িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১৩০৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িাদো স য়া, স িাোঃ  ৃি মরাস্ত  

আলী, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩০৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী জাকাসরয়া, স িাোঃ  ৃি জাফর 
আল , িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১৩১০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী সিকান্দর আলী, স িাোঃ  াসিি 
উল্লা , িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১৩১১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নিাি স য়া, স িাোঃ  ৃি 

রুস্তু  আলী, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩১২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ  ারুন, স িাোঃ  ৃি ি র 
আলী, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩১৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী কা াল উসিন, স িাোঃ জাফর 
আল , িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩১৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী মিদার স য়া, স িাোঃ জাফল 

আল , িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৩১৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিদুল  ািুদ, স িাোঃ  ৃি ম াোঃ 
সছসিক, িািং-িুিুক খালী

০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১ মিস  াকা ঘর

১৩১৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী  সনরুল  ক, স িাোঃ নুর আ ম্মদ, 
িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩১৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ খুইল্লযা স য়া, স িাোঃ আিদু 
িাত্তার, িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩১৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ছছয়দ উল্লা , স িাোঃ আলী 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩১৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী খুরসেদ আল , স িাোঃ িসের 
আল , িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩২০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী কালা স য়া, স িাোঃ ো িুল 

আল , িািং-ক লার মঘানা
০.৪৩ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮ টিনসিে ঘর

১৩২১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী  ািব্বর আলী, স িাোঃ আিু িকর 
সছসিক, িািং- ক লার মঘানা

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১৩২২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ কালা  ুিু, স িাোঃ ম াোঃ মলদু 
িািং-িির কাো

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩২৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিদু িা াদ, স িাোঃ জাফর 
আল , িািং-িির কাো

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩২৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ রসিউসল, স িাোঃ আবু্দল 

খাসলক, িািং-িুিুক খালী, 
সিকদার  াড়া

০.৫০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১ মিস  াকা ঘর

১৩২৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী েস দুল্লা , স িাোঃ রাসব্ব আ  দ, 

িািং- াসির  াড়া
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২১৪৫ ২১৪৫ মিস  াকা ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৩২৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ইিকান্দার, স িাোঃ  ৃি জাফর 
আল , িািং-ক লার মঘানা

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১৩২৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী রাসজি ম াসিন, স িাোঃ স য়া 
ম াসিন, িািং-ক লারসঘানা

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১৩২৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ফজল আ  দ, স িাোঃ  ৃি নিী 
ম াসিন, িািং-ক লার মঘানা

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১৩২৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী র জান আলী, স িাোঃ ম ািারক 

আলী, িািং-ক লার মঘানা
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১৩৩০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আসজরন, স িাোঃ ফসকর আ ম্মদ, 
ক লারসঘানা

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৮ ১৪০৮  াটির ঘর

১৩৩১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ো িুল আল , স িাোঃ  ৃি ফজল 

 ক, িািং- িুিুক খালী
০.৫০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ মিস  াকা ঘর

১৩৩২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আয়াছুর র  ান, স িাোঃ  ৃি 

ছিয়দুল  ক, িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৩৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম লাল উসিন, স িাোঃ ম াকিার 
আ  দ, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৩৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িসির আ  দ, স িাোঃ  ৃি 

িিাইদুল  ক, িািং- িুিুকখালী
০.৫০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩৩৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ছিয়দ নুর, স িাোঃ অজ্ঞাি, িািং-
িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৩৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আস ন ম াসিন, স িাোঃ নুর 
আ  দ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ টিনসিে ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৩৩৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নুরুল ম াস্তফা, স িাোঃ নুর আল , 

িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ মিস  াকা ঘর

১৩৩৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিুল কালা , স িাোঃ িদরুদুজ্জা, 
িািং-িুিুক খালী

০.১০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১৫ ১৫১৫  াটির ঘর

১৩৩৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ছিয়দ নুর, স িাোঃ  ুিসল , িািং-
িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৪০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িািা , স িাোঃ  ৃি রসেদ আ  দ, 
িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৪১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ো িুল আল , স িাোঃ িুরুি 

আল , িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৪২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আ  দ কসির, স িাোঃ  ৃি 

ম াছাসব্বর আলী, িািং-িুিুক খালী
০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ মিস  াকা ঘর

১৩৪৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আ াম্মদ উল্লা , স িাোঃ  ৃি ছিয়দ 
আল 

০.৫০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ মিস  াকা ঘর

১৩৪৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িুলিান  া  ুদ, স িাোঃ 
িদরুসিাজা সিকদার, িািং-িুিুক 

খালী

০.৫০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১৫ ১৫১৫ মিস  াকা ঘর

১৩৪৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী মিানালী, স িাোঃ  ৃি আজ  

উল্লা , িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৪৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ছিয়দ ম াসছন, স িাোঃ আজ  

উল্লা , িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৪৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিুল ম াসছন, স িাোঃ  ৃি আলী 
ম াসিন, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৩৪৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নাসজর ম াসিন, স িাোঃ আলী 
ম াসিন, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ মিস  াকা ঘর

১৩৪৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিু ছিয়দ, স িাোঃ  ৃি কাসছ  

আলী, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৫০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িািুল স য়া, স িাোঃ  ৃি কাসছ  

আলী, িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৫১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিু ো া, স িাোঃ ম াোঃ কালু, িািং-
িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৫২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী র  ি উল্লা , স িাোঃ ম াোঃ কালু, 

িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৫৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী শুকু্কর আলী, স িাোঃ ম াোঃ কালু, 

িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৫৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী রস ি সিকদার, স িাোঃ  ৃি  াসনফ 

সিকদার, িািং-িুিুক খালী
৫.০০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১৫ ১৫১৫ মিস  াকা ঘর

১৩৫৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী  সিউর র  ান, স িাোঃ  ৃি 

মগালা  র  ান, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৫৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী অসছয়র র  ান, স িাোঃ মগালা  

র  ান, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৫৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী  াসফজুর র  ান, স িাোঃ লাল 

স য়া, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ মিস  াকা ঘর

১৩৫৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নুরুল ইিলা , স িাোঃ  ৃি লাল 

স য়া, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৩৫৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিদু িালা , স িাোঃ  ৃি লাল 

স য়া, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৬০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী েিকি আলী, স িাোঃ আিদুল 

 াসল , িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৬১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী কসর , স িাোঃ  ৃি ছাসল  

আ  দ, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৬২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াস্তাক আ ম্মদ, স িাোঃ 
আসনায়ার ম াসছন িািং-িুিুক খালী

০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ মিস  াকা ঘর

১৩৬৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আেরাফ আলী, স িাোঃ  ৃি 

আসনায়ার ম াসিন, িািং-িুিুক 

খালী

০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ মিস  াকা ঘর

১৩৬৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ো াজা ান, স িাোঃ জাফর 
আল , িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৬৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আজগর আলী, স িাোঃ  ৃি 

িলা স য়া, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ মিস  াকা ঘর

১৩৬৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ো িুল আল , স িাোঃ িলা স য়া, 
িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৬৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী মরাস্ত  আলী, স িাোঃ  ৃি ম াোঃ 
ইিলা , িািং-িুিুক খালী

০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ মিস  াকা ঘর

১৩৬৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নুর আল , স িাোঃ  ৃি  স  

উসিন, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ মিস  াকা ঘর

১৩৬৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিদু র  ান, স িাোঃ নুরুল  ক, 

িািং-িুিুক খালী
০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ মিস  াকা ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৩৭০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াস্তাক আলী, স িাোঃ  ৃি ম াোঃ 
ইিলা , িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ মিস  াকা ঘর

১৩৭১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিদুর রস  , স িাৎ ম াোঃ আিু 
সছসিক, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৭২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আ ান উল্লা , স িাোঃ  ৃি 

আিু িকর, িািং-িুিুক খালী
০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ মিস  াকা ঘর

১৩৭৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী  া ুনুর রসেদ, স িাোঃ 
িসদউজ্জা ান, িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ টিনসিে ঘর

১৩৭৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িজল আ  দ, স িাোঃ 
িসদউজ্জা ান, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০ মিস  াকা ঘর

১৩৭৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ছছয়দ নূর, স িাোঃ  ৃি আজ  

খাাঁ ন, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১০ ১৫১০  াটির ঘর

১৩৭৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী মগালা  র  ান, স িাোঃ ফসকর 
আ  দ, িািং-িিরকাো

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩৭৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িজল আ  দ, স িাোঃ  ৃি রসেদ 
আ  দ, িািং-িিরকাো

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১ মিস  াকা ঘর

১৩৭৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আলী আ  দ, স িাোঃ  ৃি 

েসফ আল , িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩৭৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী কালা স য়া, স িাোঃ  ৃি এজা ার 
স য়া, িািং-িুিুক খালী

০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১ মিস  াকা ঘর

১৩৮০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ িুরুি আল , স িাোঃ 
এজা ার স য়া, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৩৮১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী  নু স য়া, স িাোঃ  ৃি আস র 
 া জা, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১ মিস  াকা ঘর

১৩৮২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ জা াঙ্গীর আল , স িাোঃ  ৃি 

নুর আ  দ, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩৮৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী জয়নাল আসিদীন, স িাোঃ  ৃি 

সিরাজ উল্লা , িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১ মিস  াকা ঘর

১৩৮৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম ফাজ উল্লা , স িাোঃ  াি ি 

আলী, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩৮৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিদুল লসিফ, স িাোঃ জাফর 
আলী, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩৮৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী কা াল ম াসিন, স িাোঃ  ৃি নুরুল 

 ক, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১  াটির ঘর

১৩৮৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী  সনর উসিন, স িাোঃ  ৃি নুরুল 

হুদা, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১ মিস  াকা ঘর

১৩৮৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিদুল কাইয়ু , স িাোঃ  ৃি 

  িাজ স য়া, িািং-িুিুক খালী
০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১ মিস  াকা ঘর

১৩৮৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম লাল উসিন, স িাৎ  াসিি 
উল্লা , িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১ মিস  াকা ঘর

১৩৯০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী সগয়াি উসিন, স িাোঃ কসল  

উল্লা , িািং-িুিুক খালী
০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১ মিস  াকা ঘর

১৩৯১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িাজ উসিন (িাজ  ল), স িাোঃ 
 ৃি কসল  উল্লা , িািং-িুিুক খালী

১২.০০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১৫ ১৫১৫ মিস  াকা ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৩৯২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ এফসিখার, স িাোঃ র জান 

আলী, িািং-িুিুক খালী
৫.০০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০১ ১৪০১ মিস  াকা ঘর

১৩৯৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী জাসিদ সিকদার, স িাোঃ র জান 

আলী, িািং-িুিুক খালী
০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭ মিস  াকা ঘর

১৩৯৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আবু্দল খাসলক, স িাোঃ  ৃি 

সিকান্দার আলী, িািং-িুিুক খালী
৫.০০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭ মিস  াকা ঘর

১৩৯৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আবু্দল  াসলক, স িাোঃ  ৃি 

সিকান্দার আলী, িািং-িুিুক খালী
০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭ মিস  াকা ঘর

১৩৯৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নুরুল  াই, স িাোঃ  ৃি 

সিকান্দার, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭ মিস  াকা ঘর

১৩৯৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী  স দুর র  ান, স িাোঃ নুরুল হুদা 
সিকদার, িািং-িুিুক খালী

০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭ মিস  াকা ঘর

১৩৯৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ জাফর আল , স িাোঃ  ৃি 

মনজা  উিীন, িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭  াটির ঘর

১৩৯৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ো  আল , স িাোঃ এন্তাজ 

আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭ মিস  াকা ঘর

১৪০০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ েস দুল্লা , স িাোঃ এন্তাজ 

আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭  াটির ঘর

১৪০১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম োন আলী, স িাোঃ  ৃি  নু 
স য়া, িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭  াটির ঘর

১৪০২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ িসের আ ম্মদ, স িাোঃ  ৃি 

িাছা স য়া, িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ১৪০৭ ১৪০৭  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৪০৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ছসল  উিীন, স িাোঃ ম াোঃ 
ম াসিন, িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬ মিস  াকা ঘর

১৪০৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ মরজাউল  ক, স িাোঃ আিুল 

িের, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬ মিস  াকা ঘর

১৪০৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আ ানুল  ক, স িাোঃ আিুল িের, 
িািং-িুিুক খালী

০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬ মিস  াকা ঘর

১৪০৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিুল কাসি , স িাোঃ িসদউর 
র  ান, িািং-িুিুক খালী

২.১৫ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮৯ ২৩৮৯ মিস  াকা ঘর

১৪০৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ সফরুজ স য়া, স িাোঃ  ৃি 

িসদউজ্জা ান, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬ মিস  াকা ঘর

১৪০৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ফসয়জুর র  ান, স িাোঃ  ৃি 

িসদউজ্জা ান, িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬  াটির ঘর

১৪০৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নুর ইিলা , স িাোঃ  ৃি ছিয়  

মগালা , িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬ মিস  াকা ঘর

১৪১০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ইিলা , স িাোঃ ছিয়  

মগালা , িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬  াটির ঘর

১৪১১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী সদলূ স য়া, স িাোঃ ম াোঃ ছিয়  

মগালা , িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬  াটির ঘর

১৪১২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ কা াল, স িাোঃ ম াোঃ আিুল 

ম াসিন, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬ টিনসিে ঘর

১৪১৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী মিানা স য়া, স িাোঃ  ৃি আিদুর 
র  ান, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬ মিস  াকা ঘর
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৪১৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী মলদু স য়া, স িাোঃ েস দ ম াসিন, 

িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬ মিস  াকা ঘর

১৪১৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী সিরাজুল  ক, স িাোঃ কসর  

সিকদার, িািং-িুিুক খালী
৫.০০ িুিুক খালী নাই নাই ১৫১৫ ১৫১৫ মিস  াকা ঘর

১৪১৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নুরুজ্জা ান, স িাোঃ ম াোঃ জাসকর 
ম াসিন, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬ মিস  াকা ঘর

১৪১৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিুল ম াসিন, স িাোঃ ছিয়  

মগালা , িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬  াটির ঘর

১৪১৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িািুল ম াসিন, স িাোঃ ছিয়  

মগালা , িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬  াটির ঘর

১৪১৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিদু শুকু্কর, স িাোঃ জাসকর 
ম াসিন, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬ মিস  াকা ঘর

১৪২০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিদু র  ান, স িাোঃ  ৃি আিদু 
জসলল, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬ মিস  াকা ঘর

১৪২১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ছসিরন, স িাোঃ ম াোঃ আিদুল 

জসলল, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬ মিস  াকা ঘর

১৪২২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আস র ম াসিন, স িাোঃ 
িসদউজ্জা ান, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬  াটির ঘর

১৪২৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ সফরুজ, স িাোঃ আসল 

আ  দ, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২৮৬ ২৮৬  াটির ঘর

১৪২৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ো াজান, স িাোঃ  ৃি ছিয়দ 
আকির, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৪২৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী গুরা স য়া, স িাোঃ  কিুল আ  দ, 
িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪২৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ছিয়দ নুর, স িাোঃ  কিুল 

আ  দ, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪২৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী কা াল ম াসিন, স িাোঃ  কিুল 

আ  দ, িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪২৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী  ুক্তার আ  দ, স িাোঃ  কিুল 

আ  দ, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪২৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ রসিউল,স িাোঃ  ৃি আলী 
আকির, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৩০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ম াসিন, স িাোঃ  ৃি আিদু 
শুকু্কর, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৩১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িা াি উসিন, স িাোঃ ম াোঃ আলী, 
িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৩২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িুরুি আল , স িাোঃ  ৃি আিদু 
শুকু্কর, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৩৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী লুিু স য়া, স িাোঃ  ৃি কসির 
আ  দ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৩৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নুরুল আল , স িাোঃ আকিার 
স য়া, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৩৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিছার স য়া, স িাোঃ নুরুল 

আল , িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৪৩৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম লাল আ  দ, স িাোঃ নুরুল 

আল , িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৩৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ফয়জুর ম াস্তফা, স িাোঃ নুরুল 

আল , িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৩৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ছসল , স িাোঃ  ৃি নুরুল 

হুদা, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৩৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নুরুল আসজ , স িাোঃ িদরুল 

আল , িািং-িুিুক খালী
০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৪০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী লুিু স য়া, স িাোঃ  ৃি নসজর 
আ  দ, িািং-িুিুক খালী

০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৪১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নুরুল ইিলা , স িাোঃ ম ািাব্বর 
আ  দ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৪২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী  ুখলুজ্জা ান, স িাোঃ ম ািাব্বার 

আ  দ, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৪৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িসদউল আল , স িাোঃ  ৃি 

মিকান্দার আল, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৪৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ৃ্সৃসছা আল , স িাোঃ অজ্ঞাি, 

িািং-িুিুক খালী
০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৪৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী েসফউল আল , স িাোঃ মগালা  

েরীফ, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৪৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী জয়নাল আসিদীন, স িাোঃ  নিুর 
আল , িািং-িুিুক খালী

০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৪৪৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নাসছর আ  দ, স িাোঃ  ৃি ছিয়  

মগালা , িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৪৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ফসরদ, স িাোঃ  ৃি ছিয়  

মগালা , িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৪৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ  া ািুি উল্লা , স িাোঃ  ৃি 

আলী  দন, িািং-িুিুক খালী
০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৫০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী র জান আল, সৃস িাোঃ  ৃি 

আিদুন নিী, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৫১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আকিার উল্লা , স িাোঃ  ৃি আলী 
 দন, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৫২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী মৃসৃাৃোঃ জা াল ম াসিন, স িাোঃ 
  িাজ উসিন, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৫৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আলী ম াসিন, স িাোঃ 
  িাজ উসিন, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৫৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিদু িালা , স িাোঃ ে র 
 ুলু্লক, িািং-িুিুক খালী

০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৫৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ই া  েরীফ, স িাোঃ িুফাসয়ল 

আ  দ, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৫৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নুরুল আল , স িাোঃ নাসজর 
আ  দ, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৫৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িসদউল আল , স িাোঃ নাসজর 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৪৫৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ো িুল আল , স িাোঃ নাসজর 
আ  দ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৫৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ো া আল , স িাোঃ নাসজর 
আ  দ, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৬০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ িা াদুর আলী, স িাোঃ ম াোঃ 
কাসছ , িািং-িুিুক খালী

০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৬১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ সদদার আলী, স িাোঃ  ৃি জুনু 
স য়া, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 টিনসিে ঘর

১৪৬২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ছিয়দ আল , স িাোঃ  ৃি 

জুনু স য়া, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৬৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ছিয়দ নূর, স িাোঃ  ৃি জুনু স য়া, 
িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 টিনসিে ঘর

১৪৬৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ম াস্তাক স িাোঃ  ৃি জুনু 
স য়া, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৬৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ মিদার আলী, স িাোঃ  ৃি 

কালা চাাঁ দ, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৬৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী  ায়দার আলী, স িাোঃ ছিয়  

মগালা , িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৬৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ছিয়দ আল , স িাোঃ  ৃি জুনু 
স য়া, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৬৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ কাসি , স িাোঃ  ৃি ে র 
 ুলু্লক, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৪৬৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ইছা আল , স িাোঃ ে র  ুলু্লক, 

িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 286 286  াটির ঘর

১৪৭০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আলী আ  দ, স িাোঃ  ৃি আস র 
ম াসিন, িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই 286 286  াটির ঘর

১৪৭১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ িদর আ  দ, স িাোঃ  ৃি 

আস র ম াসিন, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 286 286  াটির ঘর

১৪৭২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আস ন, স িাোঃ  ৃি খসললুর 
র  ান, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 286 286 মিস  াকা ঘর

১৪৭৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নুরুল  ক, স িাোঃ খসললুর র  ান, 

িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 286 286 মিস  াকা ঘর

১৪৭৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী  নজুর আল , স িাোঃ এজা ার 
স য়া, িািং-িুিুক খালী

০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই 286 286 মিস  াকা ঘর

১৪৭৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নসজর আ  দ, স িাোঃ আস র 
ম াসিন, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 286 286  াটির ঘর

১৪৭৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিছার আলী, স িাোঃ িসদউর 
র  ান, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 286 286  াটির ঘর

১৪৭৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী  স দুর র  ান, স িাোঃ ম াোঃ 
ম াসিন, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 286 286  াটির ঘর

১৪৭৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নুরুল আল , স িাোঃ  ৃি এরোদ 

আলী, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 286 286  াটির ঘর

১৪৭৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ গাজী আেরাফ, স িাোঃ িুরুি 

আল , িািং-িুিুক খালী
৬.০০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৪৮০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ছসিরন, স িাোঃ  ৃি এরোদ আলী, 
িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৮১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ কালু স য়া, স িাোঃ অজ্ঞাি, 

িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৮২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ জস র আলী, স িাোঃ  ৃি 

কালু স য়া, িািং-িুিুক খালী
০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৮৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিদুল ম ানাফ, স িাোঃ আস র 
উসিন, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৮৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী র  ি উল্লা , স িাোঃ আিদুল 

ম ানাফ, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৮৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী োসকল আ  দ, স িাোঃ অজ্ঞাি, 

িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৮৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী েস দুল্লা , স িাোঃ  ৃি আলী  দন, 
িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৮৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ িজল আ  দ, স িাোঃ  ৃি 

িুলিান আ  দ, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৮৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিদু শুকু্কর, স িাোঃ  ৃি িুলিান 

আ  দ, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৮৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী জসি  উসিন, স িাোঃ  ৃি আসজ  

উল্লা , িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৯০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ জাস দ, স িাোঃ  ৃি মলদু 
স য়া, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৪৯১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নুর ইিলা , স িাোঃ  ৃি িলা 
স য়া, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৯২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ কালু, স িাোঃ  ৃি ছাসব্বর 
আ  দ, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৯৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম া সছন আল, সৃস িাোঃ  কিুল 

আ  দ, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৯৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আির আলী, স িাোঃ ছিয়  

মগালা , িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৯৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ম লাল উসিন, স িাোঃ 
িুলিান আ  দ, িািং-িুিুক খালী

০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৪৯৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নাসছর উসিন, স িাোঃ আিুল 

কাসে , িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৯৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম লাল আ  দ, স িাোঃ  ৃি িজল 

 ক, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৯৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী জব্বার আলী, স িাোঃ অজ্ঞাি, িািং-
িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৪৯৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নুরুল আল , স িাোঃ  ৃি সিকান্দর 
আলী, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৫০০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিু ো া, স িাোঃ  ৃি 

ম াজাফ্ফর আ  দ, িািং-িুিুক 

খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৫০১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নুর আল , স িাোঃ  ৃি ম াজাস র 
আল, িািং-িুিুক খালী

০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৫০২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী সর জান আলী, স িাোঃ  ৃি নুরুল 

 ক, িািং-িুিুক খালী
০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407 মিস  াকা ঘর

১৫০৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নুরুেফা, স িাোঃ  ৃি িুলাই ান, 

িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৫০৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ কালু, স িাোঃ নুর আ  দ 

 াজী, িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৫০৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আকিার কা াল, স িাোঃ 
িুরুি আল , িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 1407 1407  াটির ঘর

১৫০৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিুল খাসয়র, স িাোঃ  ৃি িজল 

কসর , িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 377 377 দালান ঘর

১৫০৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিদু র  ান, স িাোঃ  ৃি 

কসির আ  দ, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 377 377 দালান ঘর

১৫০৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিদু শুকু্কর, স িাোঃ  ৃি িয়াজ 

উসিন, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 377 377  াটির ঘর

১৫০৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিদুল  াসক , স িাৎ িসের 
আ  দ, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 377 377  াটির ঘর

১৫১০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী এরোদ উল্লা , স িাোঃ  ৃি জাফর 
আল , িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 377 377  াটির ঘর

১৫১১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নাসজর ম াসিন, স িাোঃ  ৃি িয়াজ 

উসিন, িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই 377 377  াটির ঘর

১৫১২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আস র ম াসিন, স িাোঃ  ৃি িয়াজ 

উসিন, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 377 377  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৫১৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিুল ম াসিন, স িাোঃ  ৃি 

িয়াজ উসিন, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 377 377  াটির ঘর

১৫১৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ  াস দুর র  ান, স িাোঃ  ৃি 

ছসিরণ, িািং-িুিুক খালী
০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই 377 377 মিস  াকা ঘর

১৫১৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী কালা স য়া, স িাোঃ লালু স য়া, 
িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 377 377  াটির ঘর

১৫১৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী  ুক্তার আ  দ, স িাোঃ  ৃি 

জা াল ম াসিন, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 377 377 মিস  াকা ঘর

১৫১৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিদুর রস  , স িাোঃ  ৃি আব্বাি 

আলী, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 377 377  াটির ঘর

১৫১৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী োসকর আলী, স িাোঃ লালু স য়া, 
িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 377 377  াটির ঘর

১৫১৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী কালা স য়া, স িাোঃ লালু স য়া, 
িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 377 377  াটির ঘর

১৫২০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী মগালা  ম াস্তফা, স িাোঃ  ৃি 

কসির আ  দ, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 377 377  াটির ঘর

১৫২১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নসিউল  ক, স িাোঃ আল  স সি, 

িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 377 377  াটির ঘর

১৫২২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নুর আল , স িাোঃ  ৃি 

 াসিিুর র  ান, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145 মিস  াকা ঘর

১৫২৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আবু্দল কাসদর, স িাোঃ ম াোঃ 
িািুল, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145 টিনসিে ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৫২৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নয়ন, স িাোঃ  ুসিন স য়া, 
িািং-িুিুক খালী

০.১৫ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫২৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আিুল ফসয়জ, স িাোঃ  ৃি িুরুি 

আল , িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫২৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ো াি উিীন, স িাোঃ ছিয়দ 
আকির, িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫২৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নুরুল আিছার, স িাোঃ ছছয়দ 
আকির, িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫২৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ছছয়দ আকির, স িাোঃ নুর 
ম া াম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫২৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ছছয়দ আল , স িাোঃ আকির, 
িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৩০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ মিাস ল আর  াসন, স িাোঃ 
ম াোঃ জয়নাল, িািং-িুিুক খালী

০.১৫ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৩১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ রসি, স িাোঃ িস র আ ম্মদ, 
িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৩২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী জস র উল্লা , স িাোঃ  ৃি আলী 
আকির, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145 টিনসিে ঘর

১৫৩৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ রাসিল, স িাোঃ েসফ উল্লা , 
িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৩৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ টি ু স য়া, স িাোঃ  ৃি ইনুছ 

স য়া, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145 টিনসিে ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৫৩৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ েসরফ, স িাোঃ িসের 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৩৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ স জান, স িাোঃ িসের 
আ  দ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৩৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ  াস দ স িাোঃ িসের আ ম্মদ, 
িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145 মিস  াকা ঘর

১৫৩৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আয়াি উল্লা , স িাোঃ  ৃি 

িাসের আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.৪৫ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৩৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ছিয়ি উল্লা , স িাোঃ  ৃি 

িসের আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.৪৫ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৪০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ জস র, স িাোঃ  ৃি িসের 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৪১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ো াি স য়া, স িাোঃ আিুল 

কাসি , িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৪২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ সরয়াদ, স িাোঃ আিুল 

কালা , িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৪৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ মিলাল, স িাোঃ ম াোঃ 
কা াল, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৪৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াস্তাসফজুর, স িাোঃ সজয়াউর 
র  ান, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৪৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী সজয়ারি আল, সৃস িাোঃ আিু 
ো া, িািং-িুিুক খালী

০.২৮ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৫৪৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ  া াি আল , স িাোঃ নসজর 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৪৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ জাস দ উল্লা , স িাোঃ নসজর 
আ াম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৪৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ফসরদ, স িাোঃ  কিুল 

ম াসিন, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৪৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আবু্দল রস  , স িাোঃ কসল  

উল্লা , িািং-িুিুক খালী
০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই 1408 1408 মিস  াকা ঘর

১৫৫০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ দুদু স য়া, স িাোঃ  ৃি নসজর 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145 মিস  াকা ঘর

১৫৫১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আলী, স িাোঃ আবু্দল 

মিািা ান, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৫২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ রস   উল্লা , স িাোঃ  াছান 

আলী, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৫৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নুরু, স িাৎ  ৃি নসজর 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৫৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ চাসির, স িাোঃ জাসন আল , 

িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145 টিনসিে ঘর

১৫৫৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ দুলু স য়া, স িাোঃ জাসন 

আল , িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৫৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিদুল্লা , স িাোঃ জা ার 
আল , িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145 মিস  াকা ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৫৫৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ইি াইল, স িাোঃ ছাসব্বর 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৫৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নিাি স য়া, স িাোঃ 
 া ািুল্লা , িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৫৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আবু্দ শুকু্কর, স িাোঃ আিু 
ো া, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৬০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আব্বাি আলী, স িাোঃ আিু 
ো া, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই 2145 2145  াটির ঘর

১৫৬১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ কাসি , স িাোঃ িুরি 

আল , িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২১২১ ২১২১ মিস  াকা ঘর

১৫৬২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী খসললুর র  ান, স িাৎ িুলিান 

আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০ টিনসিে ঘর

১৫৬৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নুরুল আল , স িাোঃ  ৃি 

িুলিান আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.৫৮ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০  াটির ঘর

১৫৬৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ রসেদ, স িাোঃ  ৃি িুলিান 

আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০  াটির ঘর

১৫৬৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ি র  াসক , স িাোঃ িুলিান 

আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০ মিস  াকা ঘর

১৫৬৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী র জান আলী, স িাোঃ  ৃি িদরু 

স য়া, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০ দালান ঘর

১৫৬৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ রা াি আল , স িাোঃ  ৃি 

নসজর আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০ দালান ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৫৬৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নাসজর ম াসিন, স িাোঃ আল 

সৃআ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০ টিনসিে ঘর

১৫৬৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ সরয়াজ, স িাোঃ ছসল  উল্লা , 
িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০  াটির ঘর

১৫৭০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আবু্দর রস  , স িাোঃ জা াল 

আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০  াটির ঘর

১৫৭১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নুরুল আস ন, স িাোঃ ছসির 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০ মিস  াকা ঘর

১৫৭২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ মদসলায়ার ম াসিন, স িাোঃ 
ম াোঃ কালু, িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০ মিস  াকা ঘর

১৫৭৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ছছয়দ কসর , স িাোঃ ম াোঃ 
কালু, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০ মিস  াকা ঘর

১৫৭৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ মলদু, স িাোঃ ফসকর 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০ টিনসিে ঘর

১৫৭৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ  া ািুি আল , স িাোঃ 
নাসজর ম াসিন, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০ মিস  াকা ঘর

১৫৭৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ িািুল ম াসিন, স িাোঃ  ৃি 

ছছয়দ আল , িািং-িুিুক খালী
০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০ টিনসিে ঘর

১৫৭৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ িাদো, স িাোঃ ম াোঃ 
ম াসিন, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০ মিস  াকা ঘর

১৫৭৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ েস দ উল্লা , স িাোঃ কসির 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০  াটির ঘর
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খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৫৭৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ মিানা স য়া, স িাোঃ নসজর 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০  াটির ঘর

১৫৮০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ  সজি ম াসিন, স িাোঃ নসজর 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০ মিস  াকা ঘর

১৫৮১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ কসির আ ম্মদ, স িাোঃ 
আসজজুর র  ান, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০ মিস  াকা ঘর

১৫৮২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আবু্দর রসেদ, স িাোঃ ইউিুফ 

আলী, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০  াটির ঘর

১৫৮৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ কসল  উল্লা , স িাোঃ আবু্দর 
রস  , িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০  াটির ঘর

১৫৮৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নুরুল আিছার, স িাোঃ 
ছসল , িািং-িুিুক খালী

০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০  াটির ঘর

১৫৮৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ খইরুল আল , স িাোঃ  নু 
স য়া, িািং-িুিুক খালী

০.৫৭ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০  াটির ঘর

১৫৮৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ েস দ উল্লা , স িাোঃ িুলিান 

আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০  াটির ঘর

১৫৮৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিু িক্কর, স িাোঃ  নিাজ 

আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.৪৫ িুিুক খালী নাই নাই ২২০০ ২২০০ টিনসিে ঘর

১৫৮৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিু িাস র, স িাোঃ   িাজ 

আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৫৮৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিু িক্কর, স িাোঃ ইিলা , 

িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০ টিনসিে ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৫৯০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ কা াল, স িাোঃ  ৃি আবু্দ 

রসেদ, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০ টিনসিে ঘর

১৫৯১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আবু্দল ছালা , স িাোঃ  ৃি কসির 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৫৯২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ  াসিি উল্লা , স িাোঃ আিু 
ছছয়দ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০ মিস  াকা ঘর

১৫৯৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ছসল  উল্লা , স িাোঃ আিু 
ছছয়দ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০ মিস  াকা ঘর

১৫৯৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী মরজাউল কাসর , স িাোঃ আিু 
ছছয়দ, িািং-িুিুক খালী

০.৪০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০ মিস  াকা ঘর

১৫৯৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াজাসম্মল, স িাোঃ আিু ছছয়দ, 
িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০ মিস  াকা ঘর

১৫৯৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ছসল  ইিলা , স িাোঃ আিু 
ছছয়দ, িািং-িুিুক খালী

০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০ মিস  াকা ঘর

১৫৯৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ িিুজ স য়া, স িাোঃ আিু 
ছছয়দ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০ মিস  াকা ঘর

১৫৯৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ েস দ উল্লা , স িাোঃ ফসরদ 

আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৫৯৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ম োন আলী, স িাোঃ  ৃি 

আবু্দল িের, িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৬০০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ  সনর আ ম্মদ, স িাোঃ িসের 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৬০১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আসজজুল  ক, স িাোঃ নুরুল 

ইিলা , িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৬০২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ইিলা , স িাোঃ  ৃি েসফ 

আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.২০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৬০৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী সজয়াউর র  ান, স িাোঃ জাফর 
আল , িািং-িুিুক খালী

০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৬০৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আসিউর র  ান, স িাোঃ 
জাফর আল , িািং-িুিুক খালী

০.৩৫ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০ টিনসিে ঘর

১৬০৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ  সিউর র  ান, স িাোঃ 
জাফর আল , িািং-িুিুক খালী

০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৬০৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ সফসরাজ স য়া, স িাোঃ  ৃি 

িুলিান, িািং-িুিুক খালী
০.২৫ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০ টিনসিে ঘর

১৬০৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আসনছ, স িাোঃ ম াোঃ ো িুল 

আল , িািং-িুিুক খালী
০.৩০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৬০৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আ ান উল্লা , স িাোঃ আস র 
িুলিান, িািং-িুিুক খালী

০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০ মিস  াকা ঘর

১৬০৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ িািুল ম াসিন, স িাোঃ ম াোঃ 
কালু, িািং-িুিুক খালী

০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৬১০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ জয়নাল, স িাোঃ  ৃি দুদু 
স য়া, িািং-িুিুক খালী

০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৬১১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আসজজুল  ক, স িাোঃ ম াস্তাক 

আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.২০০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৬১২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ  াসিি উল্লা , স িাোঃ ম াোঃ 
ম াক্তার আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৬১৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ম াক্তার আ াম্মদ, স িাোঃ 
 াসফজ আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৬১৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আসজজুল  ক, স িাোঃ ম াোঃ 
ছসল , িািং-িুিুক খালী

০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৬১৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ধলু স য়া, স িাোঃ ম া াম্মদ 

ম াসিন, িািং-িুিুক খালী
০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৬১৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ইউনুছ স য়া, স িাোঃ িুলিান 

আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০ মিস  াকা ঘর

১৬১৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ গসন স য়া, স িাোঃ ম াোঃ 
ছছয়দ আল , িািং-িুিুক খালী

০.৩৫০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৬১৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নুরুল আস ন, স িাোঃ ো িুল 

আল , িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৬১৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নুরুল আস ন, স িাোঃ ো িুল 

আল , িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০  াটির ঘর

১৬২০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ম াসিন, স িাোঃ ো িুল 

আল , িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০ মিস  াকা ঘর

১৬২১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আবু্দ ছালা , স িাোঃ অজ্ঞাি, িািং-
িুিুক খালী

০.৩৫০ িুিুক খালী নাই নাই ২৩৮০ ২৩৮০ মিস  াকা ঘর

১৬২২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িাগু স য়া, স িাোঃ  ৃি  াসিি 
উল্লা , িািং-িুিুক খালী

০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৬২৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ িাদো স য়া, স িাোঃ ম াোঃ 
 াসিি উল্লা , িািং-িুিুক খালী

০.৩৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬২৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী অসল উল্লা , স িাোঃ  সনর 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬২৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ছছয়দুল  ক, স িাোঃ  ৃি  সনর 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 টিনসিে ঘর

১৬২৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী কালু স য়া, স িাোঃ িাকারুল্লা , 

িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬২৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ম ািারক ম াসিন, স িাোঃ 
ম াোঃ ম াসিন, িািং-িুিুক খালী

০.২০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬২৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নুরুল আস ন, স িাোঃ র  ি 

উল্লা , িািং-িুিুক খালী
০.২০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬২৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িাইফুল ইিলা , স িাোঃ ম াোঃ 
ফসরদুল আল , িািং-িুিুক খালী

০.২০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৩০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিুল কালা , স িাোঃ ম াোঃ 
আসজজুল্লা , িািং-িুিুক খালী

০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর

১৬৩১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নাসছর উিীন, স িাোঃ আজ  

উল্লা , িািং-িুিুক খালী
০.২০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৩২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আবু্দল খাসলক, স িাোঃ 
মগালা  েসরফ, িািং-িুিুক খালী

০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৩৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ জস র উিীন, স িাোঃ  ৃি 

আবু্দ মিািা ান, িািং-িুিুক খালী
০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৬৩৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ েসরফি উল্লা , স িাোঃ  ৃি 

আবু্দ মিািা ান, িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৩৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ সেরু স য়া, স িাোঃ  ৃি আবু্দ 

মিািা ান, িািং-িুিুক খালী
০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৩৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আস র ম াসিন, স িাোঃ  ৃি 

 নিাজ উিীন, িািং-িুিুক খালী
০.২০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৩৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিুল ম াসিন, স িাোঃ  ৃি 

 নিান উিীন, িািং-িুিুক খালী
০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৩৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ছছয়দ ম াসিন, স িাোঃ   িাজ 

উসিন, িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৩৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ছসল  উিীন, স িাোঃ জাফর 
আল , িািং-িুিুক খালী

০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৪০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী  া ািুি উল্লা , স িাোঃ  ৃি আবু্দ 

মিািা ান, িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৪১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আস ন ম াসিন, স িাোঃ ম াোঃ 
েস দ উল্লা , িািং-িুিুক খালী

০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর

১৬৪২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আস ন ম াসিন, স িাোঃ ম াোঃ 
েস দ উল্লা , িািং-িুিুক খালী

০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৪৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আবু্দল্লা , স িাোঃ  ৃি ম াোঃ 
রস   উল্লা , িািং-িুিুক খালী

০.২০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর

১৬৪৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ো াল , স িাোঃ নাসজর 
ম াসিন, িািং-িুিুক খালী

০.২০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৬৪৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ র জান আলী, স িাোঃ আস ন 

ম াসিন, িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 টিনসিে ঘর

১৬৪৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নুরুজ্জা ান, স িাোঃ  ৃি 

ফসজল আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৪৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ িািুল ম াসিন, স িাোঃ ম াোঃ 
নুরুজ্জা ান, িািং-িুিুক খালী

০.২০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৪৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ কসল  উল্লা , স িাোঃ ম াোঃ 
নুরুজ্জা ান, িািং-িুিুক খালী

০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৪৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ চানা উল্লা , স িাোঃ ম াোঃ 
নুরুজ্জা ান, িািং-িুিুক খালী

০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৫০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ কালা স য়া, স িাোঃ  ৃি 

আ াম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৫১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ম াক্তার আ ম্মদ, স িাোঃ 
 াসফজ উল্লা , িািং-িুিুক খালী

০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৫২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ েরু স য়া, স িাোঃ ম াক্তার 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৫৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিছার, স িাোঃ  ৃি েস দ 
উল্লা , িািং-িুিুক খালী

০.২০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর

১৬৫৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ েরুফা ম াসিন, স িাোঃ  ৃি 

 াসিি উল্লা , িািং-িুিুক খালী
০.২০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৫৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী জসি  উল্লা , স িাোঃ ম াোঃ আজ  

উল্লা , িািং-িুিুক খালী
০.২০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 দালান ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৬৫৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ছসল , স িাোঃ  ৃি নরুল 

আস ন, িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৫৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ছছয়দ ম াসিন, স িাোঃ  ৃি আলী 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর

১৬৫৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ো া আল , স িাোঃ নসজর 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.৪০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 দালান ঘর

১৬৫৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিছার, স িাোঃ  ৃি 

েস দুল্লা , িািং-িুিুক খালী
০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৬০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ সনয়া ি উল্লা , স িাোঃ  ৃি 

আিুল িের, িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর

১৬৬১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ েিকি আলী, স িাোঃ 
আবু্দল  িলি, িািং-িুিুক খালী

০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর

১৬৬২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ রসফক, স িাোঃ ম ৌোঃ 
আিদুল্লা , িািং-িুিুক খালী

০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর

১৬৬৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িসের উল্লা , স িাোঃ  ৃি আ ম্মদ 
উল্লা , িািং-িুিুক খালী

০.৩৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর

১৬৬৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী িীর ম া াম্মদ, স িাোঃ  ৃি 

আসজজুর র  ান, িািং-িুিুক খালী
০.২০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৬৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ জাফর আল , স িাোঃ 
 নিাজ উিীন, িািং-িুিুক খালী

০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৬৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী নসজর আ ম্মদ, স িাোঃ  নিাজ 

উিীন, িািং-িুিুক খালী
০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৬৬৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আিুল ম াসিন, স িাোঃ 
আবু্দল  ক, িািং-িুিুক খালী

০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 দালান ঘর

১৬৬৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আবু্দল কাসি , স িাোঃ  ৃি আবু্দ 

শুকু্কর, িািং-িুিুক খালী
০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর

১৬৬৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ  া ুন স য়া, স িাোঃ  ৃি 

আবু্দল নিী, িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৭০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আসনচ আ ম্মদ, স িাোঃ  ৃি 

িুলিান আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৭১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ আল , স িাোঃ খসললুর 
র  ান, িািং-িুিুক খালী

০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৭২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ েসফ, স িাোঃ  ৃি এরোদ 

আলী, িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর

১৬৭৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আলী আ ম্মদ, স িাোঃ  ৃি 

আজা ার আ ম্মদ, িািং-িুিুক 

খালী

০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 দালান ঘর

১৬৭৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ছসির আ ম্মদ, স িাোঃ আজ ার 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৭৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আবু্দল ছালা , স িাোঃ আজ ার 
আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী

০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৭৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ জস র, স িাোঃ  ৃি সছসিক 

আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৭৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ছুরুি আলী, স িাোঃ ফসজল 

আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.৩৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৬৭৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ ছছয়দ কসর , স িাোঃ  ৃি 

ফসজল আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৭৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ  ুখসলছুর র  ান, স িাোঃ 
নসজর আ ম্মদন, িািং-িুিুক খালী

০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর

১৬৮০ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ নুরুল আসজ , স িাোঃ  ৃি 

ছসির আ ম্মদ, িািং-িুিুক খালী
০.২৫০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর

১৬৮১ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী ম াোঃ কালু, স িাোঃ নসজর আ ম্মদ, 
িািং-িুিুক খালী

০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর

১৬৮২ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী আবু্দ রসেদ, স িাোঃ কসল  উল্লা , 
িািং-িুিুক খালী

০.২০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392  াটির ঘর

১৬৮৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী িুিকখালী সদদার আল , স িাোঃ িসদ আল , 

িািং-িুিুক খালী
০.৩০০ িুিুক খালী নাই নাই 2392 2392 মিস  াকা ঘর

১৬৮৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  সজবুর রহ ান, সিিাঃ মৃি 

ইসলয়াি মচৌসকদার, িাং-খুরুেকুল

০.৫০০ খুরুেকুল নাই নাই 4215  াটির ঘর

১৬৮৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দু রসহ , সিিাঃ মৃি মুিসল  

উিীন, িাং-খুরুেকুল

০.৫০০ খুরুেকুল নাই নাই 4222  াটির ঘর

১৬৮৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুর ইিলা  (পুসিক্কা), সিিাঃ মৃি 

সুলিান আহম্মদ, িাং-খুরুেকুল

০.৬০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

১৬৮৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আল  নুর, সিিাঃ মৃি সুলিান 

আহম্মদ, িাং-খুরুেকুল

০.৫০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

১৬৮৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ইছহাক, সিিাঃ মৃি সুলিান 

ফসকর, িাং-খুরুেকুল

০.৫০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৬৮৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দুল হক, সিিাঃ মৃি কালু 

মেখ, িাং-খুরুেকুল

০.৬০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

১৬৯০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরিালা , সিিাঃ ম াঃ 

মগারাস য়া খসলফা, িাং-খুরুেকুল

০.৫০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

১৬৯১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ রসফক, সিিাঃ মৃি জাহী 

আবুল মহাঘিন, িাং-খুরুেকুল

১০.০০০ খুরুেকুল নাই নাই 4215  াকা ঘর

১৬৯২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মখারঘেদ আল , সিিাঃ মৃি 

আবুল মহাঘিন, িাং-খুরুেকুল

১০.০০০ খুরুেকুল নাই নাই 4215  াকা ঘর

১৬৯৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দুল গফুর, সিিাঃ ম াঃ 

ম াক্তার আহম্মদ, িাং-খুরুেকুল

০.৫০০ খুরুেকুল নাই নাই 4239 মিস  াকা ঘর

১৬৯৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আলী আকির, সিিাঃ মৃি নাজু 

স য়া, িাং-খুরুেকুল

৩.৭৭০ খুরুেকুল নাই নাই 4215  াটির ঘর

১৬৯৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াক্তার আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

পুিন আলী, িাং-খুরুেকুল

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 4859 মিস  াকা ঘর

১৬৯৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ও র হাছান, সিিাঃ আিদুল 

শুক্কুর, িাং-খুরুেকুল

৩.০০০ মিসিয়া নাই নাই 4859 টিসনর ঘর

১৬৯৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মুসজবুর রহ ান, সিিাঃ নুর 

ম াহাম্মদ, িাং-খুরুেকুল

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 4859 টিসনর ঘর

১৬৯৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল রসেদ উল্লাহ, সিিাঃ ম াঃ 

ইব্রাসহ , িাং-খুরুেকুল

০.৩৫০ মিসিয়া নাই নাই 4239 টিসনর ঘর

১৬৯৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মরজাউল কসর , সিিাঃ সদল 

ম াহাম্মদ, িাং-খুরুেকুল

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 4859 মিস  াকা ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৭০০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল লাল স য়া, সিিাঃ মগালা  

মিািহান, িাং-খুরুেকুল

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 4859  াটির ঘর

১৭০১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইব্রাসহ , সিিাঃ আিদুল 

গসন, িাং-খুরুেকুল

০.৮০০ মিসিয়া নাই নাই 4859 টিসনর ঘর

১৭০২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িসদউল আল , সিিাঃ কালা 

স য়া, িাং-খুরুেকুল

০.৩৫০ মিসিয়া নাই নাই 2822 টিসনর ঘর

১৭০৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ দানু, সিিাঃ িাছা স য়া, 

িাং-খুরুেকুল

০.৩৫০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭০৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সিরাজুল ইিলা , সিিাঃ মৃি 

আিদুল হাসক , িাং-খুরুেকুল

০.৩৫০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭০৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইহিানুল হক, সিিাঃ 

মফারকান আহ দ, িাং-খুরুেকুল

০.৩৫০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াকা ঘর

১৭০৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  ীর ম ােরফ মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

ছিয়  মগালা , িাং-খুরুেকুল

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াকা ঘর

১৭০৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল এফাজ উল্লাহ, সিিাঃ মৃি ছিয়  

মগালা , িাং-খুরুেকুল

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭০৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সিরাজ উল্লাহ, সিিাঃ মৃি ছিয়  

মগালা , িাং-খুরুেকুল

২.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭০৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল  নসুর, সিিাঃ আিদু 

িাত্তার, িাং-খুরুেকুল

২.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াকা ঘর

১৭১০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল রসহ  উল্লাহ, সিিাঃ ছিয়  

মগালা , িাং-খুরুেকুল

০.৮০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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খসিয়ান
আর.এি দাগ
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খসিয়ান
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৭১১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সিরাজুল হক, সিিাঃ আিদুল 

হাসক , িাং-খুরুেকুল

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭১২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল খাঘয়র, সিিাঃ অসছয়র 

রহ ান, িাং-খুরুেকুল

০.৩৫০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭১৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আহছার উসিন, সিিাঃ আকির 

আহ দ, িাং-খুরুেকুল

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭১৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নূর ম াহা দ, সিিাঃ নুরুল 

ইিলা , িাং-খুরুেকুল

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭১৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদু িাত্তার, সিিাঃ ম াখঘলছুর 

রহ ান, িাং-খুরুেকুল

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭১৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইিলা , সিিাঃ মৃি েহর 

মুল্লুক, িাং-খুরুেকুল

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭১৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছুরুি আল , সিিাঃ েহর মুল্লুক, 

িাং-খুরুেকুল

০.২৫০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭১৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ফসরদ আল , সিিাঃ  সনরুজ্জা , 

িাং-খুরুেকুল

০.২৫০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭১৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দুল হাস দ, সিিাঃ মৃি আল , 

িাং-খুরুেকুল

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭২০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ইিলা , সিিাঃ মৃি আল , িাং-

খুরুেকুল

০.২৫০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭২১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দুল  িলি, সিিাঃ ম াঃ 

আল , িাং-খুরুেকুল

০.২৫০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৭২২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছুরুি আল , সিিাঃ 

 সনরুজ্জা ান, িাং-খুরুেকুল

০.২৫০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭২৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু িাঘহর, সিিাঃ   িাজ 

আহম্মদ, িাং-খুরুেকুল

০.২৫০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭২৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মিাফাঘয়ল আহম্মদ, সিিাঃ 

হাছান আলী, িাং-খুরুেকুল

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭২৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মছয়দ আকির, সিিাঃ মৃি আঃ 

জসল্লল, িাং-খুরুেকুল

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭২৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আস ন, সিিাঃ মফজুর 

রহ ান, িাং-খুরুেকুল

০.২৫০ মিসিয়া নাই নাই 2822 টিসনর ঘর

১৭২৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মছয়দ নুর, সিিাঃ  সনরুজ্জা ান, 

িাং-খুরুেকুল

০.২৫০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭২৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মখারঘেদ আল , সিিাঃ   িাজ 

আহম্মদ, িাং-খুরুেকুল

০.২৫০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭২৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল   িাজ আহ দ, সিিাঃ মৃি 

ফররুখ আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৩০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল রসেদ আহ দ, সিিাঃ ছিয়দ নুর 

রহ ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াকা ঘর

১৭৩১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আস নুল কসর , সিিাঃ সদল 

ম াহাম্মদ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

0.250 মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৩২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল হাঘফজ আহ দ, সিিাঃ মৃি 

ফররুখ আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

0.400 মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৭৩৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল কালা স য়া, সিিাঃ মগালা  

মিািহান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

0.250 মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৩৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদ শুক্কুর, সিিাঃ মৃি 

ম াজাঘহর আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২৫০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াকা ঘর

১৭৩৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ফজল আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

 াঘলকুজ্জা ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২৫০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াকা ঘর

১৭৩৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  সনরুল হক, সিিাঃ নুর 

ম াহাম্মদ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৩৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িসদউল আল , সিিাঃ ছিয়দ 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৩৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

ম াস্তাসফজুর রহ ান, িাং-

মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৩৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল েসফউল হক, সিিাঃ মৃি ছিয়দ 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৪০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ আিদুল্লাহ, সিিাঃ মৃি 

সিরাজুল হক, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 টিসনর ঘর

১৭৪১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল স য়া কাঘে , সিিাঃ মৃি হাঘফজ 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৪২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল এঘহিানুল হক, সিিাঃ ছিয়ি 

স য়া, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াকা ঘর

১৭৪৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইউসুফ, সিিাঃ মৃি আস র 

হা জা, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৭৪৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আল গীর, সিিাঃ আিদুি 

িাত্তার, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৪৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল খুইল্লযা স য়া, সিিাঃ   িাজ 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৪৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জা াল মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

ম াস্তাসফজুর রহ ান, িাং-

মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৪৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মরজাউল কসর , সিিাঃ সদল 

ম াহাম্মদ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৪৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ আল , সিিাঃ মৃি আবুল 

খাঘয়র, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৪৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল স ছিাহ উসিন, সিিাঃ মৃি 

অসছউর রহ ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৫০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আলী আকির , সিিাঃ মৃি ফজল 

কসির, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৫১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ফসরদ আল  , সিিাঃ   িাজ  

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৫২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জাফর আল , সিিাঃ মৃি নুরুল 

হক , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৫৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ফসরদূল আল  , সিিাঃ নুরুল 

হক, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৫৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নসিউল হক, সিিাঃ নুরুল হক, 

িাং-মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, 

খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর
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ম ৌজা
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দাগ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৭৫৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  সনউল হক, সিিাঃ মৃি ছিয়দ 

আল , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৫৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু সছসিক, সিিাঃ   িাজ 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৫৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আয়অি স য়া, সিিাঃ ছিয়ি 

স য়া, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৫৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আসজজুর রহ ান, সিিাঃ ছিয়ি 

স য়া, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৫৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আল , সিিাঃ ছিয়দ 

আকির, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৬০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সিরাজুল ম াস্তফা, সিিাঃ িাছা 

স য়া, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৬১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল গুরা স য়া, সিিাঃ মৃি সছসিক 

আহাম্মদ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৬২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইছহাক, সিিাঃ কসির 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.১০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৬৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ওি ান গসন সিিাঃ মৃি ছিয়দ 

নূর, িাং-মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৬৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মহািাইন, সিিাঃ ম াঃ জালাল 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৬৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িিসল  স য়অ, সিিাঃ ম াঃ 

মহািাইন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

১.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৭৬৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল কা রুল ইিলা , সিিাঃ ম াঃ 

মহািাইন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.১০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৬৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িাইদুল হক, সিিাঃ ছিয়দ 

আল , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৬৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িদর আল , সিিাঃ মৃি ওসছয়র 

রহ ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৬৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আল , সিিাঃ মৃি জালাল 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৭০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল কা াল উসিন, সিিাঃ আবুল 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৭১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ও র সুলিান, সিিাঃ মৃি 

অসছয়ার রহ ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৭২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আলী মহাঘিন, সিিাঃ মৃি কালা 

চাঁদ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৭৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নাসির উসিন নাজু, সিিাঃ মৃি 

সুলিান আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াকা ঘর

১৭৭৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িসের আহ দ, সিিাঃ জাফর 

আল , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৭৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল হু ায়ুন কসির, সিিাঃ আিদূল 

খাইর, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৭৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  কতুল মহাছন, সিিাঃ খুইল্লযা 

স য়া, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৭৭৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মলদু স য়া, সিিাঃ  কতুল 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৭৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জসহর উসিন, সিিাঃ জয়নাল 

উসিন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৭৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল কালা স য়া, সিিাঃ মৃি িস ন 

উসিন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৮০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  ামুনুর রসেদ, সিিাঃ নুরুল 

আস ন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৮১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জসহর আল , সিিাঃ ওসছয়র 

রহ ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৮২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আকির আহ দ, সিিাঃ ওসছয়র 

রহ ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৮৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আঘনায়ার মহাঘিন, সিিাঃ 

আিদুল খাইর, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৮৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছাসব্বর আহাম্মদ, সিিাঃ জালাল 

আহাম্মদ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৮৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আস র হা জা, সিিাঃ আেরাফ 

জা ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৮৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আল , সিিাঃ মদঘলায়ার 

মহািন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৮৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আল , সিিাঃ মগালা  

কাঘদর, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৭৮৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মদঘলায়ার মহাছন, সিিাঃ 

মিাঘল ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৮৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিছার কা াল, সিিাঃ িসদউল 

আল , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৯০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল দানু স য়া, সিিাঃ আবুল মহাঘিন, 

িাং-মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, 

খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৯১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মিারহান উসিন, সিিাঃ আবুল 

মহািন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৯২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিছার কা াল, সিিাঃ 

মফরদাউি, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৯৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আস র মহাঘিন, সিিাঃ আিদুল 

গফুর, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াকা ঘর

১৭৯৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আিছার, সিিাঃ   িাজ 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৯৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ফয়জুর রহ ান, সিিাঃ মৃি 

ওয়াজ উসিন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৯৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  সফজুর রহ ান, সিিাঃ ছিয়  

মগালা , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৭৯৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জালাল উসিন, সিিাঃ ছিয়  

মগালা , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৭৯৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সদদারুল ইিলা , সিিাঃ ছাঘলহ 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৭৯৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সুরুি আল , সিিাঃ ছিয়দ 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮০০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছিয়দ আহ দ, সিিাঃ মৃি 

মগালা  েরীফ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াকা ঘর

১৮০১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুি িাত্তার, সিিাঃ মৃি 

এজহার আল , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.১০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৮০২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুর ম াহাম্মদ, সিিাঃ সুরা স য়া, 

িাং-মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, 

খুরুেকুল।

০.১০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৮০৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জালাল উসিন, সিিাঃ ম াজাঘহর 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮০৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াজাঘহর আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

সুলিান আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.১০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮০৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মুসজবুল হক, সিিাঃ কসির 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.১০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৮০৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল লুতু স য়অ, সিিাঃ   িাজ 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮০৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মিদারুল হক, সিিাঃ আিদুল 

খাইর, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.১০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮০৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল োহদাৎ মহাঘিন, সিিাঃ ও র 

সুলিান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮০৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছসল  উসিন, সিিাঃ   িাজ 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.১০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৮১০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জসি  উসিন, সিিাঃ এজহার 

স য়া, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮১১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সিরাজ উদ মদৌলা, সিিাঃ আবুল 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮১২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াস্তাসফজুর রহ ান, সিিাঃ 

আবুল মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮১৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল রসহ  উল্লাহ ভুঘলা, সিিাঃ মৃি 

আিদুল রসেদ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮১৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ও র হািান, সিিাঃ নসজর 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 টিসনর ঘর

১৮১৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু কাওিার, সিিাঃ ও র 

হািান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 টিসনর ঘর

১৮১৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  সনর আহম্মদ, সিিাঃ আব্দু 

শুক্কুর, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াকা ঘর

১৮১৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সজয়াউর রহ ান, সিিাঃ 

ম াস্তাসফজুর রহ ান, িাং-

মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৮১৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছিয়দ আহম্মদ, সিিাঃ মৃি মজির 

মুল্লুক, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮১৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল খুরঘেদ কাঘি , সিিাঃ আবুল 

কাঘে , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮২০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মরজাউল কসর , সিিাঃ আবুল 

কাঘি , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৮২১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সদদারুল আল , সিিাঃ েসফউল 

আল , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৮২২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আলী মহািন, সিিাঃ মৃি কালা 

স য়া, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮২৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইিলা , সিিাঃ মৃি িসদউল 

আল , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮২৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদু শুক্কুর, সিিাঃ ম াঃ 

ইিলা , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮২৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদূল হক, সিিাঃ ইিলা , িাং-

মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৮২৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  কতুল মহাঘিন, সিিাঃ কুইল্লযা 

স য়া, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮২৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মলদু স য়া, সিিাঃ  কতুল 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮২৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জসহর উসিন, সিিাঃ মৃি জয়নাল 

উসিন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮২৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল কালা স া, সিিাঃ মৃি িস জ 

উসিন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৮৩০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  ামুনুর রসেদ, সিিাঃ নুরুল 

আল , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৮৩১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল র জান স য়া, সিিাঃ আবুল 

কাঘি , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৮৩২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুর ম াহাম্মদ, সিিাঃ নুরুল 

আল , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৮৩৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু সছসিক, সিিাঃ আিদুল 

ওদুদ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৩৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ মহাঘিন, সিিাঃ মৃি ফজল 

কসর , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৩৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  সনরুল আল , সিিাঃ মৃি 

আেরাফ আলী, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৩৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নাসির উসিন নাগু, সিিাঃ ম াঃ 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৩৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জাঘকর আহ দ, সিিাঃ ম াঃ 

কালু, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৩৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আিছার, সিিাঃ জাঘকর 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৩৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  নজুর আল , সিিাঃ জাঘকর 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৪০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আল , সিিাঃ জাঘকর 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৪১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল হাসক , সিিাঃ জাঘকর 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৪২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নাসির উসিন, সিাঃ জাঘকর 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.১০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৮৪৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আস ন, সিিাঃ জাঘকর 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৪৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মিলাল উসিন, সিিাঃ জাঘকর 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৪৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছিয়দ কা াল, সিিাঃ মৃি 

আিদুর রহ ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৪৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল কা াল উসিন, সিিাঃ ছিয়দ 

কা াল, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৮৪৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  সনরুল হক, সিিাঃ জাজ্বী ছিয়দ 

নুর, িাং-মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, 

খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822 মিস  াকা ঘর

১৮৪৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ফয়িাল  াসুদ, সিিাঃ  সনরুল 

হক, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াকা ঘর

১৮৪৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল েসফউল হক িাবুল, সিিাঃ হাজী 

আিদুল হাসক , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৫০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আসজজুল হক, সিিাঃ আিদুল 

হাসক , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

১৫.০০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৫১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ িাহঘি, সিিাঃ মৃি িসদউর 

রহ ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৫২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জাফর আল , সিিাঃ মৃি 

সুলিান আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

১.৫৭০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৫৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল হক, সিিাঃ মৃি সুলিান 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৮৫৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মরজাউল কসর , সিিাঃ ম াঃ 

আল , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৫৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল কাঘে , সিিাঃ মৃি নসজর 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৫৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আলিাজ আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

ছিয়দ আল , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৫৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদু রসহ , সিিাঃ আলিাজ 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৫৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল কাঘে , সিিাঃ মৃি 

আিদুল লসিফ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৫৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল িাোর, সিিাঃ মৃি আিদুল 

লসিফ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৬০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

আিদুল লসিফ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৬১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ আল গীর, সিিাঃ আবু 

িকর, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৬২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল মহাঘিন, সিিাঃ মৃি ছিয়দ 

আলী, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৬৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িের আল , সিিাঃ মৃি আিদুল 

কসর , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৬৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নাসজর মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

আিদুল  সজদ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৮৬৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আহ দ উল্লাহ, সিিাঃ নাসজর 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৬৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জয়নাল আঘিসদন, সিিাঃ মৃি 

আিদুল হাসক , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৬৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল হাজী আবুল মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

আসজ  উল্লাহ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৬৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল রসফক আহ দ, সিিাঃ হাজী 

আবুল মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৬৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মফরঘদৌি আল , সিিাঃ আবুল 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৭০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছিয়দ নূর, সিিাঃ মৃি মদঘলায়ার 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৭১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ মিসল , সিিাঃ মৃি হাসিছ 

ক্বারী, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৭২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নাসছর উসিন, সিিাঃ ফজল 

কসর , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৭৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ হাছন ভূইয়া, সিিাঃ মৃি 

মদঘলায়ার মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৭৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আস ন, সিিাঃ মৃি  কবুল 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৭৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল গুরা স য়া, সিিাঃ মৃি  কবুল 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৮৭৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ো সুল আল , সিিাঃ মৃি 

হাঘফজ আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৭৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ কালূ, সিিাঃ মৃি আস র 

আলী, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৭৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ আবুল কালা , সিিাঃ মৃি 

আলী আকির, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৭৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  ীর কাঘে , সিিাঃ মৃি ছিয়দ 

আল , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৮০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াস্তাক আহ দ, সিিাঃ মৃি 

আিদুল আসজজ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৮১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িাঘলহ আহ দ, সিিাঃ মৃি কালূ, 

িাং-মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৮২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল কসল  উল্লাহ, সিিাঃ মৃি 

িদরুঘিাজা, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৮৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুর রহ ান, সিিাঃ 

ো সুঘিাহা, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৮৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ োহজান (িসু), সিিাঃ 

ফজলুল হক, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.১০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৮৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ সিরাজ উল্লাহ, সিিাঃ মৃি 

মলাক ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৮৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ েসহদুল্লাহ, সিিাঃ মৃি 

মলাক ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৮৮৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ওিাইদুল্লাহ, সিিাঃ মৃি 

মলাক ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৮৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িাহাি উসিন, সিিাঃ মৃি 

মলাক ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৮৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মহলাল উসিন, সিিাঃ মৃি 

মলাক ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৯০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মেখ আিদুল্লাহ, সিিাঃ মৃি 

মলাক ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৯১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু ো া, সিিাঃ মৃি আিদুল 

 াঘলক, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৯২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু ছিয়ি, সিিাঃ মৃি আিদুল 

 াঘলক, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৯৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল কালা , সিিাঃ মৃি 

আিদুল  াঘলক, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৯৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু িকর, সিিাঃ মৃি আিদুল 

 াঘলক, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৯৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইউনুছ, সিিাঃ মৃি আবু 

িকর, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৯৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুর আহ দ, সিিাঃ মৃি আবু 

িকর, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৯৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  সনর আহ দ, সিিাঃ সুলিান 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

Page 1076



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৮৯৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল হক, সিিাঃ িসির আহ দ, 

িাং-মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৮৯৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সুলিান আহ দ, সিিাঃ মৃি 

ছিয়দ আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯০০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছিয়দ আহ দ, সিিাঃ মৃি কালূ, 

িাং-মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯০১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িাহাি উসিন, সিিাঃ ছিয়দ 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯০২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আঃ নঃ  ঃ আসিক উল্লাহ, 

সিিাঃ সিরাজ উল্লাহ, িাং-

মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯০৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম ািারক আলী, সিিাঃ ছিয়দ 

কা াল, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯০৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল কাঘে , সিিাঃ আহম্মদ 

হাসক , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯০৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নজরুল ইিলা , সিিাঃ আবুল 

কাঘে , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯০৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িাহাি উসিন, সিিাঃ আবুল 

কাঘে , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯০৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল গুরা স য়া, সিিাঃ মৃি লাল স য়া, 

িাং-মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯০৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মিলাল উসিন, সিিাঃ ম াঃ 

হাসনফ সিকদার, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৯০৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আলাল উসিন, সিিাঃ ম াঃ 

হাসনফ সিকদার, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯১০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িস জ উসিন, সিিাঃ ম াঃ 

হাসনফ সিকদার, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯১১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সদল ম াহাম্মদ, সিিাঃ মৃি জুলু 

স য়া, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯১২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আস র হা জা, সিিাঃ মৃি লাল 

স য়া, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯১৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নিী মহািন, সিিাঃ আস র 

হা জা, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯১৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল মহাঘিন, সিিাঃ মৃি লাল 

স য়া, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯১৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আলী আহ দ, সিিাঃ কালূ, িাং-

মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯১৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদু শুক্কুর, সিিাঃ মগালা  

েরীফ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯১৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছসল  উল্লা মিটান, সিিাঃ আিদু 

শুক্কুর, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯১৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মরজাউল কসর , সিিাঃ আিদু 

শুক্কুর, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯১৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ হািান, সিিাঃ মৃি আেরাফ 

আলী, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৯২০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল র জান আলী, সিিাঃ মৃি আলী 

আকির, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯২১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মিাফাইল আহ দ, সিিাঃ 

আিদুল হাসক , িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯২২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জাঘহদুল গসণ, সিিাঃ আিদুি 

মিািহান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯২৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িাইদুল কসর , সিিাঃ মৃি 

মহািাইন, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

১৯২৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুি িালা , সিিাঃ মৃি নূর 

আহাম্মদ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর

১৯২৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জুলসফকার আলী, সিিাঃ িদন 

আলী, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই ২৮২২  াটির ঘর

১৯২৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ কালু স য়া, সিিাঃ মৃি 

মগালা  নিী, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর

১৯২৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আক্তার আহ দ, সিিাঃ মৃি 

ইজ্জাি আলী  াষ্টার, িাং-

মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর

১৯২৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু ো া, সিিাঃ ইয়ার  াসুদ, 

িাং-মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, 

খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর

১৯২৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িাবুল স য়া, সিিাঃ েহর আলী, 

িাং-মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, 

খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর

১৯৩০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্বাি আলী, সিিাঃ আলী 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর

Page 1079



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৯৩১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল গুরা স য়া, সিিাঃ ইয়ার  াসু , 

িাং-মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, 

খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর

১৯৩২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নাসজর মহািন, সিিাঃ ছিয়দুর 

রহ ান, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর

১৯৩৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সিকান্দর, সিিাঃ ইি াইল, িাং-

মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর

১৯৩৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াস্তাক আহ দ, সিিাঃ 

আকিার আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর

১৯৩৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আল , সিিাঃ আিদু শুক্কুর, 

িাং-মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর

১৯৩৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল রসেদ আল , সিিাঃ আবুল 

মহািন দত্ত, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর

১৯৩৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ কসর , সিিাঃ ইসলয়াি, 

িাং-মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর

১৯৩৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল োহজাহান, সিিাঃ ম াঃ ইসলয়াি, 

িাং-মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, 

খুরুেকুল।

০.১০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর

১৯৩৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ছসল , সিিাঃ ইসলয়াি, 

িাং-মিতিয়া, িওদাগরিাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর

১৯৪০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইসলয়াি, সিিাঃ মকক্কা 

স য়া, িাং-মিতিয়া, 

িওদাগরিাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর

১৯৪১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুল জব্বার, সিিাঃ মৃি 

ইউসুফ আলী, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1365  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৯৪২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইউসুফ আলী, সিিাঃ মৃি 

সুলিান আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৪৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

আিদুল জব্বার, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৪৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আল , সিিাঃ আিদুল 

জব্বার, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৪৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছিয়দ আল  সিিাঃ মৃি আিদুল 

জব্বার, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৪৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  সনরুল আল , সিিাঃ মৃি 

আিদুল জব্বার, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৪৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ওিাইদুল হক, সিিাঃ আিদুল 

জব্বার, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

৩.০০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৪৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুল হাঘে , সিিাঃ মৃি কালা 

স য়া, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৪৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ইিহাক, সিিাঃ হাঘি , িাং-

মিতিয়া, ফজলূ সিকদার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৫০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িাদোহ স য়অ, সিিাঃ হাঘে , 

িাং-মিতিয়া, ফজলূ সিকদার 

িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৫১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মুসজবুর রহ ান, সিিাঃ মৃি 

আিদুল গফুর, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৫২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নিী উল হক, সিিাঃ মৃি িাছা 

স য়া, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৯৫৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুল গফুর, সিিাঃ মৃি হাঘফহ 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৫৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িরওয়ার কা াল, সিিাঃ মৃি 

হাঘফজ আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৫৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সিরাজুল হক, সিিাঃ মৃি সুলিান 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৫৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ মহাঘিন, সিিাঃ মৃি সুলিান 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৫৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  সনর আহ দ, সিিাঃ মৃি িাছা 

স য়া, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৫৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মরজাউল কসর , সিিাঃ মৃি 

হাঘফজ আহ দ, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৫৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল কসির আহম্মদ, সিিাঃ মৃি আবুল 

খাঘয়র, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৬০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছসল  উল্লাহ, সিিাঃ কসির 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৬১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল রসফকুল ইিলা , সিিাঃ ম াঃ 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৬২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ মহাঘিন, সিিাঃ মৃি সছসিক 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৬৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল হক, সিিাঃ ম াঃ মহাঘিন, 

িাং-মিতিয়া, ফজলূ সিকদার 

িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৯৬৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুল আসজজ, সিিাঃ মৃি 

ম াঃ মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৬৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নাসজর মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

ওসজর আলী, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৬৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নরুল ইিলা , সিিাঃ মৃি 

আসজজুর রহ ান, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৬৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছিয়দ কসর , সিিাঃ মৃি ইউসুফ 

আলী, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৬৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ো সুল আল , সিিাঃ ছিয়দ 

কসর , িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৬৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল োহাি স য়অ, সিিাঃ মগালা  

রহ ান, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৭০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল কাঘে , সিিাঃ আবুল 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৭১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল খুরঘেদ আল , সিিাঃ ম াক্তার 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৭২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল কসির আহ দ, সিিাঃ মৃি 

আিদুল জব্বার, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৭৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সিরাজুল হক, সিিাঃ আবুল 

হাঘি , িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৭৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ইি াঈল, সিিাঃ মৃি ঠান্ড 

স য়অ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

Page 1083



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৯৭৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল হাস দ উল্লাহ, সিিাঃ ম াঃ 

ইি াইল, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৭৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল রসি উল্লাহ, সিিাঃ ম াঃ 

ইি াইল, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৭৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু িকর সছসিক, সিিাঃ ম াঃ 

ফজল কসর , িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

১.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৭৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুর রসহ , সিিাঃ মৃি ছসব্বর 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৭৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ মহািন, সিিাঃ ছিয়ন আলী, 

িাং-মিতিয়া, ফজলূ সিকদার 

িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৮০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আস র মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

ছিয়ন আলী, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৮১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আলী মহািন, সিিাঃ মৃি ছিয়ন 

আলী, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৮২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুর রসেদ, সিিাঃ আিদুল 

কসর , িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৮৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুল কসর , সিিাঃ মৃি 

মহদায়ি আলী, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৮৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুল ম ানাফ, সিিাঃ ম াঃ 

আিদুল কসর , িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

১.১০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৮৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল কাঘে , সিিাঃ আিদুল 

কসর , িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৯৮৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মলাক ান হাসক , সিিাঃ আিদুল 

কসর , িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৮৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নাসদরুজ্জা ান, সিিাঃ মৃি কালা 

স য়া, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৮৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ফজল হক, সিিাঃ নাসদরুজ্জা ান, 

িাং-মিতিয়া, ফজলূ সিকদার 

িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৮৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ফসরদূল আল , সিিাঃ 

নাসদরুজ্জা ান, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৯০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াস্তাক আহম্মদ, সিিাঃ 

নাসদরুজ্জা ান, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৯১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল কাঘে , সিিাঃ 

আেরাফুজ্জা ান, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৯২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছিয়দুর রহ ান, সিিাঃ মৃি কালা 

স য়অ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৯৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াস্তাসফজ, সিিাঃ স যঅ সে 

স ত্র, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৯৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আসজজুর রহ ান, সিিাঃ লাজু 

স য়অ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৯৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছিয়দুর রহ ান, সিিাঃ লাজু 

স য়া, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৯৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আলী আকির সিিাঃ মৃি লাজু 

স য়া, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৯৯৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আজগর আলী, সিিাঃ মৃি লাজু 

স য়অ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৯৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুর রসেদ, সিিাঃ মৃি 

হাঘফজ আলী, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

১৯৯৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছিয়দ আহ দ, সিিাঃ মৃি মজির 

মুল্লুক, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০০০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছিয়দ আহম্মদ, সিিাঃ মৃি আলী 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০০১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নিী মহাঘিন, সিিাঃ ম াঃ 

আসজজুর রহ ান, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০০২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল হক, সিিাঃ মৃি আিদু 

িাত্তার, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০০৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জাঘির আহম্মদ, সিিাঃ নুরুল 

হক, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০০৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছাঘির আহম্মদ, সিিাঃ নুরুল 

হক, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০০৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল রসেদ আহম্মদ, সিিাঃ মৃি িাঁচা 

স য়া, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০০৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ফজলুল হক, সিিাঃ আিদুল 

হাঘি , িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০০৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ইি াইল, সিিাঃ ফজলুল হক, 

িাং-মিতিয়া, ফজলূ সিকদার 

িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২০০৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সছসিক আহম্মদ, সিিাঃ ফজল 

কসর , িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০০৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল কা াল উসিন, সিিাঃ সছসিক 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

১.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০১০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জা াল উসিন, সিিাঃ সছসিক 

আহ দ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০১১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছাঘির আহম্মদ, সিিাঃ ম াঃ নুর 

নিী, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০১২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াকিার আহ দ, সিিাঃ মৃি 

িাঁচা স য়া, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০১৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম ািারক মহাঘিন, সিিাঃ ম াঃ 

আিদুর রসেদ, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০১৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল এ.মক ফজলুল হক, সিিাঃ মৃি 

আলী  িলি, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০১৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুর রহ ান, সিিাঃ এ.মক 

ফজলুল হক, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০১৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুল ম ানাফ, সিিাঃ এ.মক 

ফজলুল হক, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০১৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জয়নাল আঘিদীন, সিিাঃ মৃি 

সুলিান আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০১৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল হাসক , সিিাঃ মৃি সুলিান 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

Page 1087



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২০১৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছিয়দ আহাম্মদ, সিিাঃ মৃি আল 

স ঘহাঘিন, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০২০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ আল , সিিাঃ ছিয়দ 

আহম্মদ িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০২১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দুি শুক্কুর, সিিাঃ মৃি ম াঃ 

কালু, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০২২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দুর রসহ , সিিাঃ মৃি ম াঃ 

কালু, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০২৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ইসলয়াছ, সিিাঃ ম াঃ জাফর 

আল , িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০২৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল এরোদ উল্লাহ, সিিাঃ ম াঃ 

জাফর আল , িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০২৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মুোরুল হক, সিিাঃ মৃি 

ম াফজ্জল রহ ান, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০২৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইউসুফ, সিিাঃ মৃি 

ম াোরুল হক, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০২৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইুু্নুি, সিিাঃ মৃি ম াোরুল 

হক, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০২৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইসিি, সিিাঃ মৃি ম াোরুল 

হক, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

২.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০২৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ আিদুল্লাহ, সিিাঃ মৃি 

ম াোরুল হক, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২০৩০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দুি িালা , সিিাঃ আসজজুল 

হক, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৩১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দুর জব্বার, সিিাঃ ছিয়দ 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৩২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দুল  সজি, সিিাঃ ছিয়দ 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৩৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আস ন, সিিাঃ 

আেফুজ্জা ান, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৩৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আলী আহম্মদ, সিিাঃ নসজর 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৩৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল  নসুর, সিিাঃ ম াঃ আবুল 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৩৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  সনর আহম্মদ, সিিাঃ মৃি হাছান 

আলী, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৩৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ কালু, সিিাঃ মৃি হাছান 

আলী, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৩৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল খুঘেদ আল , সিিাঃ আব্দুর 

শুক্কুর, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৩৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সজয়াউর রহ ান, সিিাঃ আব্দুর 

শুক্কুর, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৪০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

িসদউর রহ ান, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২০৪১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আকির আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

িসদউর রহ ান, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৪২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নসজর আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

আব্দুর হাঘি , িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৪৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  নজুর আল , সিিঃ মৃি আব্দুল 

খাঘলক, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

১.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৪৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জাহাঙ্গীর আল , সিিাঃ আব্দু 

িত্তার, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৪৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু িক্কর সছসিক, সিিঃ 

নুরুজ্জা ান, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৪৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু ছিয়ি, সিিাঃ নুরুজ্জা ান, 

িাং-মিতিয়া, ফজলূ সিকদার 

িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৪৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দুল হাঘফজ, সিিাঃ 

নুরুজ্জা ান, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৪৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুিরাি আলী, সিিাঃ নুর 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৪৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মহলাল উিীন, সিিাঃ ম াঃ 

হাসরফ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৫০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মগালা  মহাঘিন, সিিাঃ মৃি 

আব্দুল মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৫১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঘলকুজ্জা ান, সিিাঃ মৃি 

আব্দুল মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২০৫২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দুল কসর , সিিাঃ এ.মক 

ফজলুর হক, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৫৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দুল হাসফজ, সিিাঃ ম াহাম্মদ, 

িাং-মিতিয়া, ফজলূ সিকদার 

িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৫৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দুল হাসফজ, সিিাঃ ম াহাম্মদ, 

িাং-মিতিয়া, ফজলূ সিকদার 

িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৫৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দুল হাসক , সিিাঃ মৃি 

িেরি আলী, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৫৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল হক, সিিাঃ মৃি িেরি 

আলী, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৫৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ হাসনফ, সিিাঃ মৃি সছসিক, 

িাং-মিতিয়া, ফজলূ সিকদার 

িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৫৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জাঘিদ ইকিাল, সিিাঃ ম াঃ 

হাসনফ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৫৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দুল গসণ, সিিাঃ ফজলুর হক, 

িাং-মিতিয়া, ফজলূ সিকদার 

িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৬০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ মিান্জকফা, সিিাঃ মৃি 

সছসিক আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৬১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ আস ন, সিিাঃ মৃি আস  

হা জা, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৬২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল চাঁদ স য়া, সিিাঃ মৃি  কবুল 

স য়া, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২০৬৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আসজ , সিিাঃ মৃি চাঁদ 

স য়া, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৬৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মহাঘিন আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

িসের আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৬৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জসহরুল ইিলা , সিিাঃ মগালা  

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৬৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ফজল কসর , সিিাঃ মৃি কালা 

স য়া, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৬৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জস র আহম্মদ, সিিাঃ আবুল 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৬৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল উ র হাছান, সিিাঃ জসহর 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৬৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল হাস দ মহাছন, সিিাঃ জসহর 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৭০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িাসব্বর আহম্মদ, সিিাঃ আবুল 

খাইর, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৭১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নিী মহাঘিন, সিিাঃ ছাসব্বর 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.১০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৭২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িসের আহম্মদ, সিিাঃ আবুল 

খাইর, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৫০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৭৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছছয়দুল ইিলা , সিিাঃ িসের 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২০৭৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুল হাঘফজ, সিিাঃ হাঘফজ, 

িাং-মিতিয়া, ফজলূ সিকদার 

িাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৭৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জাফর আল , সিিাঃ মৃি কালূ, 

িাং-মিতিয়া, ফজলূ সিকদার 

িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৭৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াজাঘহর আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

িাঁচা স য়া, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৭৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইসলয়াি, সিিাঃ িাজর 

মুল্লূক, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৭৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছসল  উল্লাহ, সিিাঃ আিদু 

িালা , িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৭৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ মলাক ান, সিিাঃ আিদু 

িালা , িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৮০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ আিদুল্লাহ, সিিাঃ মলাক ান 

হাসক , িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৮১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুর মহাছন, সিিাঃ মলাক ান 

হাসক , িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৮২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নাসজর মহািন, সিিাঃ 

আেরাফুজ্জা ান, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

২.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৮৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ো সুল আল , সিিাঃ আস র 

মহাঘছন, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

১.৬০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৮৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আলী আহম্মদ, সিিাঃ আস র 

মহাঘছন, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

২.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২০৮৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দুি িাত্তার, সিিাঃ আিদু 

িাত্তর, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

১.১০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৮৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নাসজর আহম্মদ, সিিাঃ আিদু 

িাত্তর, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৮৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আস র মহাছন, সিিাঃ আলী 

 দন, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

১.১০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৮৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জা াল মহাঘছন, সিিাঃ আলী 

 দন, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৮৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মদঘলায়ার মহাঘিন, সিিাঃ 

আেরাফ জা ান, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

১.১০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৯০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সিরাজুল হক, সিিাঃ কালু স য়া, 

িাং-মিতিয়া, ফজলূ সিকদার 

িাড়া, খুরুেকুল।

১.১০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৯১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুল গফুর, সিিাঃ মৃি কালূ, 

িাং-মিতিয়া, ফজলূ সিকদার 

িাড়া, খুরুেকুল।

১.১০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৯২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ হারুন, সিিাঃ মৃি ছিয়দ 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

১.১০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৯৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইিলা , সিিাঃ মৃি 

আসজজুর রহ ান, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

১.১০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৯৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ নুরুজ্জা ান, সিিাঃ নুর 

ম াহাম্মদ, িাং-মিতিয়া, ফজলূ 

সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৯৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ নুরুল ইিলা , সিিাঃ 

আসজজুর রহ ান, িাং-মিতিয়া, 

ফজলূ সিকদার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২০৯৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদু ছালা , সিিাঃ আসজজুর 

রহ ান, িাং-মিতিয়া,জসলয়া 

িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 1289  াটির ঘর

২০৯৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ফসরদ আহম্মদ, সিিাঃ আবুল 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, দসিণ 

িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই ৪১৬০  াটির ঘর

২০৯৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু িাঘহর, সিিাঃ মৃি 

িসদউজ্জা ান, িাং-মিতিয়া, 

ইউনুছ ফসকর িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ মিসিয়া নাই নাই 2822  াটির ঘর

২০৯৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল িের, সিিাঃ  কবুল 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ মিসিয়া নাই নাই ২৮২২  াটির ঘর

২১০০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াহাম্মদ ফারুক, সিিাঃ গুরা 

স য়া, িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4615  াটির ঘর

২১০১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ও র হাসক , সিিাঃ সুলিান 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4615  াটির ঘর

২১০২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছস  উসিন, সিিাঃ ই া  েরীফ, 

িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4615  াটির ঘর

২১০৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জসি  উসিন, সিিাঃ আবুল 

িের, িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4615  াটির ঘর

২১০৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদু রাজ্জাক, সিিাঃ আবুল 

িের, িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.১০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১০৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদু রসফক, সিিাঃ আল  নুর, 

িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১০৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছিয়দ নুর, সিিাঃ আল  নুর, 

িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২১০৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ফসরদ আল , সিিাঃ আিদু 

িসল , িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.১০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১০৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল োহ আল , সিিাঃ আিদু ছালা , 

িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১০৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আ ানুল হক, সিিাঃ নসজর 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৪০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১১০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ সিকান্দর, সিিাঃ আবু 

ছিয়ি, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১১১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িসদ আল , সিিাঃ হাঘফজ 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১১২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সজয়াউর রহ ান, সিিাঃ হাঘফজ 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১১৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ওিাইদূল হক, সিিাঃ হাঘফজ 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১১৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদু কসর , সিিাঃ সিকান্দর, 

িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১১৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছসগর আহম্মদ, সিিাঃ সছসিক 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১১৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিছার, সিিাঃ ছিয়দ মহাঘিন, 

িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১১৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল দুলা স য়া, সিিাঃ ম াঃ মহাঘিন, 

িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২১১৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মিলাল স য়া, সিিাঃ ম াহাম্মদ 

মহাঘিন, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১১৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আস র মহাঘিন, সিিাঃ গুরা 

স যঅ, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১২০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আসজজুল হক, সিিাঃ আিদুল 

জব্বার, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১২১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল েসহদুল্লাহ, সিিাঃ িদরুল আল , 

িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১২২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মহলাল উসিন, সিিাঃ িদরুল 

আল , িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১২৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মিলাল উসিন, সিিাঃ িদরুল 

আল , িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১২৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িাহদুর, সিিাঃ মৃি গুরা স য়া, 

িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১২৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল োহীন আল , সিিাঃ   িাজ 

স য়অ, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১২৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জসি  উসিন, সিিাঃ   িাজ 

স য়া, িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১২৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু িাঘহর, সিিাঃ ম াঃ 

মহাঘছন, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১২৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল হক, সিিাঃ কাঘদর স য়অ, 

িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২১২৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদু জব্বার, সিিাঃ মহাছন 

আলী, িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১৩০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল র জান আলী, সিিাঃ   িাজ 

স য়অ, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১৩১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আল , সিিাঃ আবু ছিয়ি, 

িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১৩২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মনজা  উসিন, সিিাঃ আ াজ 

উসিন, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৪০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১৩৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল বুলবুসল মিগ , স্বা ীঃ ধনা স য়া, 

িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১৩৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল কালা , সিিাঃ হাঘফজ 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১৩৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নাগু স য়অ, সিিাঃ ইি াইল, 

িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১৩৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছালা ি উল্লাহ, সিাঃ নুগু স য়অ, 

িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১৩৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ িাবুল, সিিাঃ আল  নূর, 

িাং-মিতিয়া, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১৩৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল ইিলা , সিিাঃ আলী 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4655  াটির ঘর

২১৩৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আল , সিিাঃ সুলিান 

আহম্মদ, িাং-মিতিয়া, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪৭১৭  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২১৪০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদু হাসক , সিিাঃ আিদু 

শুক্কুর, িাং-ইিলা ািাদ, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪৭১৭  াটির ঘর

২১৪১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু ছাঘির, সিিাঃ সুলিান 

আহম্মদ, িাং-ইিলা ািাদ, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪৭১৭  াটির ঘর

২১৪২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ আিদু খসলল, সিিাঃ মৃি 

মহাছন আহম্মদ, িাং-

ইিলা ািাদ, পূি ব হা জার মডইল, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪৭১৭  াটির ঘর

২১৪৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জাসকর মহাঘছন, সিিাঃ মৃি 

মহাছন আহম্মদ, িাং-

ইিলা ািাদ, পূি ব হা জার মডইল, 

খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪৭১৭  াটির ঘর

২১৪৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ম াোররফ, সিিাঃ ম াঃ 

ফসরদ, িাং-ইিলা ািাদ, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪৭১৭  াটির ঘর

২১৪৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ও র ফারুক, সিিাঃ মৃি মহাছন 

আলী, িাং-ইিলা ািাদ, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪৭১৭  াটির ঘর

২১৪৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল রসি আল , সিিাঃ আবুল মহাছন, 

িাং-ইিলা ািাদ, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪৭১৭  াটির ঘর

২১৪৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদু শুক্কুর, সিিাঃ জাফর 

আল , িাং-ইিলা ািাদ, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪৭১৭  াটির ঘর

২১৪৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আর ান, সিিাঃ ম াঃ মহাছন, 

িাং-ইিলা ািাদ, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪৭১৭  াটির ঘর

২১৪৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নসজর মহাছন, সিিাঃ কসির 

আহম্মদ, িাং-ইিলা ািাদ, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪৭১৭  াটির ঘর

২১৫০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদু জসলল, সিিাঃ ম াঃ 

ম াজাঘহর, িাং-ইিলা ািাদ, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪৭১৭  াটির ঘর
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২১৫১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িসখনা মিগ , স্বা ীঃ আিদু গফুর, 

িাং-ইিলা ািাদ, পূি ব হা জার 

মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪৭১৭  াটির ঘর

২১৫২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ আিছার, সিিাঃ মৃি িাহাি 

উসিন, িাং-ইিলা ািাদ, পূি ব 

হা জার মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪৭১৭  াটির ঘর

২১৫৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল কাজল, সিিাঃ  সনর আহম্মদ, 

িাং- াঘলঘকর ম ানা, জসলয়া 

িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪৭১৭  াটির ঘর

২১৫৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আল , সিিাঃ ম াক্তার 

আহম্মদ, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৫৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল হক, সিিাঃ ম াক্তার 

আহম্মদ, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৫৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল   িাজ আহম্মদ, সিিাঃ িের 

আহম্মদ, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৫৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ জাফর, সিিাঃ িের 

আহম্মদ, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৫৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল খসদজা মিগ , স্বা ীঃ মৃি নুর 

আল , িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৫৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জসহর উিীন, সিিাঃ মৃি জা াল 

আহম্মদ, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৬০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ো সুল আল , সিিাঃ মৃি অসি, 

িাং- াঘলঘকর ম ানা, জসলয়া 

িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৬১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল স আব্দুল হাসক , সিিাঃ  াছ 

রহ ান, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২১৬২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জাসগর মহাঘিন, সিিাঃ  াছ 

রহ ান, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৬৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছছয়দ আল , সিিাঃ আবু িক্কর, 

িাং- াঘলঘকর ম ানা, জসলয়া 

িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৬৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল ইিলা , সিিাঃ জা াল 

আহম্মদ, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৬৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ িাবুল, সিিাঃ জা াল 

আহম্মদ, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৬৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ছসল , সিিাঃ জা াল 

আহম্মদ, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৬৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ মহলাল, সিিাঃ িজল 

আহম্মদ, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৬৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদু শুক্কুর, সিিাঃ আব্দু মিছার, 

িাং- াঘলঘকর ম ানা, জসলয়া 

িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৬৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু িাঘলি, সিিাঃ  সনউল হক, 

িাং- াঘলঘকর ম ানা, জসলয়া 

িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৭০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ভুট্টু, সিিাঃ জালাল আহম্মদ, িাং-

 াঘলঘকর ম ানা, জসলয়া িাঘির 

িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৭১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছিয়ি, সিিাঃ ম াঃ মহাছন, িাং-

 াঘলঘকর ম ানা, জসলয়া িাঘির 

িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৭২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল েসফউল হক, সিিাঃ সুজ্জার 

আহম্মদ, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২১৭৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল রহ ি উল্লাহ, সিিাঃ মৃি জাফর 

আল , িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৭৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরূল ইিলা , সিিাঃ ফররুক 

আহম্মদ, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৭৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াস্তাক আহম্মদ, সিিাঃ ফররুক 

আহম্মদ, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৭৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল হুদা, সিিাঃ মৃি ইসলয়াছ 

আহম্মদ, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৪০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৭৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  সনউল হক, সিিাঃ  কবুল 

মহাঘিন, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৭৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল রসহ া মিগ , স্বা ীঃ ম াঃ 

মহাঘিন, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৭৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল র জান আলী, সিিাঃ মৃি ম াঃ 

মহাঘিন, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৮০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সদলুআরা, স্বা ীঃ  নছুর আহম্মদ, 

িাং- াঘলঘকর ম ানা, জসলয়া 

িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৮১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জসহর আল , সিিাঃ আঘনায়ার 

আলী, িাং-ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২১৮২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল েসফ আল , সিিাঃ আনুয়ার 

আলী, িাং-ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২১৮৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আল , সিিাঃ আনুয়ার 

আলী, িাং-ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২১৮৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ফসরদ আল , সিিাঃ আনুয়ার 

আলী, িাং-ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২১৮৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আলী মহাঘিন, সিিাঃ চাঁদ স য়অ, 

িাং-ম ানার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২১৮৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আলী ম াল্লাহ, সিিাঃ আলী আনা, 

িাং-ম ানার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২১৮৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল েসহদুর রহ ান, সিিাঃ কসির 

আহম্মদ, িাং- াঘলঘকর ম ানা, 

জসলয়া িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২১৮৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আসজমুসিন, সিিাঃ আিদু শুক্কুর, 

িাং- াঘলঘকর ম ানা, জসলয়া 

িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২১৮৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ রাঘেদ, সিিাঃ নিী মহাঘিন, 

িাং- াঘলঘকর ম ানা, জসলয়া 

িাঘির িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২১৯০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল কালা , সিিাঃ ও র 

আলী, িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২১৯১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইব্রাসহ , সিিাঃ সুলিান 

আহম্মদ, িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২১৯২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইিহাক, সিিাঃ সুলিান 

আহম্মদ, িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২১৯৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ সজয়া, সিিাঃ সুলিান 

আহম্মদ, িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২১৯৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ মহাঘিন, সিিাঃ ম াঃ 

আস ন, িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২১৯৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছছয়দ আকির, সিিাঃ আহম্মদ 

মহাঘিন, িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২১৯৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল োহাি উিীন, সিিাঃ মহাঘিন 

আহম্মদ, িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২১৯৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আনুয়ার মহাঘিন, সিিাঃ মহাঘিন 

আহম্মদ, িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২১৯৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু িাঘহর, সিিাঃ আহম্মদ 

মহাঘিন, িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২১৯৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল রাঘেদুল, সিিাঃ িসফ উল্লাহ, িাং-

নতুন ম ানার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২২০০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ একরামুল, সিিাঃ মৃি নুর 

ইিলা , িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২২০১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াস্তাক আহম্মদ, সিিাঃ আলী 

আহম্মদ, িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২২০২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ো সুল আল , সিিাঃ ম াঃ 

ইসলয়াছ, িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4857  াটির ঘর

২২০৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  নজুর আল , সিিাঃ রসফক 

আহম্মদ, িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4857  াটির ঘর

২২০৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আ ানুল হক, সিিাঃ  কবুল 

মহাঘছন, িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4857  াটির ঘর

২২০৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ই া , সিিাঃ আিদুল 

হাসে , িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4857  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২২০৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু িকর, সিিাঃ আস র হা জা, 

িাং-নতুন ম ানার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4857  াটির ঘর

২২০৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবু ো া, সিিাঃ আিদুল 

হাস দ, িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 1289  াটির ঘর

২২০৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জয়নাল, সিিাঃ মৃি আিদু শুক্কুর, 

িাং-নতুন ম ানার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 1289  াটির ঘর

২২০৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িসির আহম্মদ, সিিাঃ ম াঃ 

মহাছন, িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 1289  াটির ঘর

২২১০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নাসজর মহাছন, সিিাঃ আিদুল 

হাসক , িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২২১১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জালাল আহম্মদ, সিিাঃ আিদু 

িাত্তার, িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২২১২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ছসল  উল্লাহ, সিিাঃ ছিয়দ 

আল , িাং-নতুন ম ানার িাড়া, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২২১৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছছয়দ আল , সিিাঃ লাল স য়া, 

িাং-নতুন ম ানার িাড়া, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২২১৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মদঘলায়ার আল , সিিাঃ মৃি 

ছিয়দ আল , িাং-পূি ব রুহুল্লাহর 

মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4160  াটির ঘর

২২১৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সছসিক  াসি, সিিাঃ চাঁদ স য়া, 

িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪১৪১১  াটির ঘর

২২১৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িাইফুল, সিিাঃ হাসিি উল্লাহ, 

িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪১৪১১  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২২১৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল হাস দ, সিিাঃ জসহর, িাং-পূি ব 

রুহুল্লাহর মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪১৪১১  াটির ঘর

২২১৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল এখলাছ, সিিাঃ কালু স য়অ, িাং-

পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪১৪১১  াটির ঘর

২২১৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল  নজুর, সিিাঃ আস র মহাঘছন, 

িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪১৪১১  াটির ঘর

২২২০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িাবুল, সিিাঃ আস র মহাঘছন, 

িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪১৪১১  াটির ঘর

২২২১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জাফর, সিিাঃ মৃি সছসিক 

আহম্মদ, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর 

মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪১৪১১  াটির ঘর

২২২২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল জসহর আহম্মদ, সিিাঃতিয়দ 

আলী, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪১৪১১  াটির ঘর

২২২৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল োঘহদ, সিিাঃ মৃি  কতুল 

মহাঘছন, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২২৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল স জান, সিিাঃ োহ আল , িাং-

পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২২৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আস ন, সিিাঃ মৃি জাফর 

আল , িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২২৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সিরাজুল ইিলা , সিিাঃ মৃি 

 কতুল মহাঘছন, িাং-পূি ব 

রুহুল্লাহর মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২২৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িাহাি উসিন, সিিাঃ নসজর 

আহ দ, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২২২৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িাইফুল ইিলা , সিিাঃ নুরুেফা, 

িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২২৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল েসফ আল , সিিাঃ শুক্কুর, িাং-

পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২৩০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুরুল আল , সিিাঃ হাসফজুর 

রহ ান, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২৩১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ো সুল আল , সিিাঃ হাসফজুর 

রহ ান, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২৩২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছছয়দ কসর , সিিাঃ হাঘফজ 

আহম্মদ, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর 

মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২৩৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ইিহাক  াসি, সিিা} ই া  

উসিন, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২৩৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল রুঘিল, সিিাঃ ম াঃ েসফ, িাং-

পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২৩৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছছয়দ, সিিাঃ জালাল আহম্মদ, 

িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২৩৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল অসছউর রহ ান, সিিাঃ আস র 

মহাঘিন, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২৩৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুল্লাহ, সিিাঃ আবুল মহাছনর, 

িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২৩৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল সদদারুল আল , সিিাঃ আব্দুল 

 াঘলক, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.২০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২২৩৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আক্তার মহাছন, সিিাঃ জাফর 

আহম্মদ, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর 

মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২৪০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মিলাল, সিিাঃ আকিার মহাছন, 

িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.৪০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২৪১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আবুল কালা , সিিাঃ গুরা স য়া, 

িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২৪২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আব্দু শুক্কুর, সিিাঃ জয়নাল 

আঘিদীন, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর 

মডইল, খুরুেকুল।

০.১৩০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২৪৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মরজাউল কসর , সিিাঃ সদল 

ম াহাম্মদ, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর 

মডইল, খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ১১৪৬৫  াটির ঘর

২২৪৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল লাল স য়অ, সিিাঃ মগালা  

মহাঘিন, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২২৪৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াঃ ইব্রাসহ , সিিাঃ মৃি আব্দুল 

গসণ, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

০.৩০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪৮৫৯  াটির ঘর

২২৪৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল স আব্দুল গফুর, সিিাঃ ম াক্তার 

আহম্মদ, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর 

মডইল, খুরুেকুল।

০.৬০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২২৪৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ম াক্তার আহম্মদ, সিিাঃ পুিন 

আলী, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪২৩৯  াটির ঘর

২২৪৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল িসের উল্লা, সিিাঃ ইব্রাসহ , িাং-

পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই 4239  াটির ঘর

২২৪৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মুসজবুর রহ ান, সিিাঃ মৃি 

মুিসল  উসিন, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর 

মডইল, খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪২১৫  াটির ঘর
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আর.এি দাগ
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খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২২৫০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদু রসহ , সিিাঃ মৃি মুিসল  

উসিন, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই 4222  াটির ঘর

২২৫১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুল রসফক, সিিাঃ মৃি আবুল 

মহাঘিন, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪২২২  াটির ঘর

২২৫২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মখারঘেদ আল , সিিাঃ মৃি 

আবুল মহাঘিন, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর 

মডইল, খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই 4222  াটির ঘর

২২৫৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আলী আকির, সিিাঃ মৃি নাজু 

স য়অ, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪২২২  াটির ঘর

২২৫৪ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদু রহ ান, সিিাঃ মৃি 

মগালা  রহ ান, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর 

মডইল, খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই 4222  াটির ঘর

২২৫৫ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুর ইিলা , সিিাঃ মৃি সুলিান 

আহ দ, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই ৪১৯১  াটির ঘর

২২৫৬ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আল  নুর, সিিাঃ মৃি সুলিান 

আহ দ, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২২৫৭ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ইছহাক, সিিাঃ মৃি সুলিান 

ফসকর, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২২৫৮ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আিদুল হক, সিিাঃ কালূ মেখ, 

িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২২৫৯ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল নুর ইিলা , সিিাঃ গুরা স য়অ 

খসলফা, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২২৬০ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ছিয়দ আহ দ, সিিাঃ  সনর 

আহম্দ, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২২৬১ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল আসজউর রহ ান, সিিাঃ মৃি 

ছিিরা , িাং-পূি ব রুহুল্লাহর 

মডইল, খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২২৬২ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল ও র হািান, সিিাঃ আিদু শুক্কুর, 

িাং-পূি ব রুহুল্লাহর মডইল, 

খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859  াটির ঘর

২২৬৩ কক্সিাজার িদর স এ খালী খুরুেকুল মুসজবুর রহ ান, সিিাঃ নুর 

ম াহাম্মদ, িাং-পূি ব রুহুল্লাহর 

মডইল, খুরুেকুল।

১.১০০ খুরুেকুল নাই নাই 4859 টিসনর ঘর

২২৬৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ মখাকন, সিিাঃ মৃি ম ৌঃ 

নুর আল , িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২২৬৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ র জান, সিিাঃ ম াঃ েসফ, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২২৬৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা স আবু কালা , সিিাঃ মৃি 

 নিাজ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২২৬৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নাসছর উিীন, সিিাঃ মৃি 

আিছার, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ িসলসথঘনর  র

২২৬৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসহ  উল্লাহ, সিিাঃ আবু িাঘহর, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ মিস  িাকা

২২৬৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা দুদু স য়া, সিিাঃ আবু িাঘহর, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ মিস  িাকা

২২৭০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  াহা বুল্লা, সিিাঃ আব্দুল গসণ, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ মিস  িাকা

২২৭১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা স আসরফ উল্লা, সিিাঃ জা াল 

মহাঘিন, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২২৭২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাছান আলী, সিিাঃ মগালা  

েসফ, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২২৭৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছািা , সিিাঃ লাল স য়অ, িাং-

ম ানা িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২২৭৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আকির, সিিাঃ আর গসণ, িাং-

ম ানা িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২২৭৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আলী আহম্মদ, সিিাঃ আর গসণ, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২২৭৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাফর আহম্মদ, সিিাঃ মিালিান 

আহম্মদ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২২৭৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  সফজ, সিিাঃ আলী মহাঘিন, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ মিস  িাকা

২২৭৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল জসলল, সিিাঃ জাফর 

আল  উল্লাহ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২২৭৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা দসলল আহম্মদ, সিিাঃ  ীর 

মহাছন, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২২৮০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবুল মহাছন, সিিাঃ কসির 

আহম্মদ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২২৮১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদুল ইিলা , সিিাঃ আবু 

আহম্মদ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২২৮২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ মিসল , সিিাঃ আবু 

আহম্মদ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

Page 1111



ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২২৮৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছাঘির আহম্মদ, সিিাঃ আবু 

আহম্মদ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ মিস  িাকা

২২৮৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আল , সিিাঃ ইিলা , িাং-

ম ানা িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ মিস  িাকা

২২৮৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল হক, সিিাঃ আব্দু জব্বার, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২২৮৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  সনরুজ্জা ান, সিিাঃ আব্দু 

জব্বার, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২২৮৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আোদুজ্জা ান, সিিাঃ আব্দু 

জব্বার, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ মিস  িাকা

২২৮৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবুল মহাঘিন, সিিাঃ সুলিান 

আহম্মদ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ মিস  িাকা

২২৮৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাছন, সিিাঃ সুলিান আহম্মদ, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২২৯০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মহাছন আহম্মদ, সিিাঃ সুলিান 

আহ দ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ মিস  িাকা

২২৯১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আস র মহাছন, সিিাঃ সুলিান 

আহ দ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২২৯২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা র জান, সিিাঃ ইি াইল, িাং-

ম ানা িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২২৯৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সজয়াউর রহ ান, সিিাঃ 

ইি াইল, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২২৯৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াস্তাক, সিিাঃ মৃি 

আেরাফুজ্জা ান, িাং-ম ানা 

িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২২৯৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  াহাবুি উল্লাহ, সিিাঃ ম াঃ 

ম াস্তাক, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২২৯৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা েসফ উল্লাহ, সিিাঃ ম াঃ 

ম াস্তাক, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২২৯৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাসিবুর রহ ান, সিািাঃ মৃি 

িজল আহ দ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২২৯৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদুল আল , সিিাঃ হাজী নুর 

আহ দ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২২৯৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদুল আল , সিিাঃ হাজী নুর 

আহ দ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২৩০০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মফরদুউি, সিিাঃ মৃি হাজী নুর 

আহ দ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২৩০১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদু ছালা , সিিাঃ হাজী নুর 

আহ দ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২৩০২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদু ছালা , সিিাঃ হাজী নুর 

আহ দ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ মিস  িাকা

২৩০৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবুল খাঘয়র, সিিাঃ কাসি  

আলী, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩০৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  সন আল , সিিাঃ ম াঃ ইিলা , 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৩০৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা খুরসেদ আল , সিিাঃ ো সু 

আল , িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩০৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োহজাহান, সিিাঃ ইব্রাসহ , িাং-

ম ানা িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩০৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদুল আসজজ, সিিাঃ আনু 

স য়া, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২৩০৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদুল্লাহ, সিিাঃ মৃি হসরন 

িাজ, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ মিস  িাকা

২৩০৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর মহাছন, সিিাঃ ছছয়দ আহ দ, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২৩১০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা লুতু স য়া, সিিাঃ ছছয়দ আহ দ, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩১১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আঘনায়ার মহাছন, সিিাঃ ছছয়দ 

আহ দ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩১২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদুল্লাহ, সিিাঃ আস র 

সুলিান, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩১৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদু রসহ , সিিাঃ হাজী নুর 

আহ দ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ িসলসথঘনর  র

২৩১৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইছহাক, সিিাঃ আক্তার, িাং-

ম ানা িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ িসলসথঘনর  র

২৩১৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা   িাজ, সিিাঃ মৃি কালা স য়া, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৩১৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আলিাজ, সিিাঃ মৃি কালা 

স য়া, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩১৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আসজ , সিিাঃ মৃি কসির 

আহ দ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ মিস  িাকা

২৩১৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর ছালা , সিিাঃ মৃি কসির 

আহ দ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩১৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল হক, সিিাঃ মৃি কসির, িাং-

ম ানা িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩২০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  সনর আহ দ, সিিাঃ মৃি নসজর 

আহ দ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩২১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ মহাছন, সিিাঃ মৃি নসজর 

আহ দ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩২২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিদার, সিিাঃ ম াহাম্মদ, িাং-

ম ানা িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩২৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িজল আহ দ, সিিাঃ ম াঃ 

মহাছন, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩২৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সদদারুল আল , সিিাঃ ম াঃ 

মহাছন, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩২৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আসজ , সিিাঃ ম াঃ 

মহাছন, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩২৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আলী আকির, সিিাঃ ম াঃ 

ইি াইল, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৩২৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসিউল আল , সিিাঃ আবুল 

কালা , িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩২৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছছয়দ আকির, সিিাঃ ম াঃ 

ইিলা , িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩২৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইকরা , সিিাঃ ম াঃ ইিলা , 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৩০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা গুরা স য়া, সিিাঃ ম াঃ ইিলা , 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২৩৩১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবুল কালা , সিিাঃ সনয়া ি 

উল্লাহ, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৩২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিানালী, সিিাঃ আবু িাঘহর, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৩৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ এহছান, সিিাঃ ম াক্তার 

আহম্মদ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ দালান  র

২৩৩৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াজাঘম্মল হক, সিিাঃ আব্দু 

জব্বার, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৩৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ওি ান, সিিাঃ ম াঃ েসফ, িাং-

ম ানা িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৩৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসহ  উল্লাহ, সিিাঃ মৃি ম াঃ 

েসফ, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৩৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছাঘির, সিিাঃ মৃি সুলিান, িাং-

ম ানা িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৩৩৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর আল , সিিাঃ মৃি নুর 

আহম্মদ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৩৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মনজা  উিীন, সিিাঃ মৃি আলী 

মহাঘিন, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ মিস  িাকা

২৩৪০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিানালী, সিিাঃ মৃি আবু িাঘহর, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৪১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কালু, সিিাঃ ফজল আহম্মদ, িাং-

ম ানা িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৪২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মলাক ান হাসক . সিিাঃ ছছয়দ 

আল , িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২৩৪৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাহাঙ্গীর, সিিাঃ আবুিক্কর, িাং-

ম ানা িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৪৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদু কসর , সিিাঃ আব্দু শুক্কুর, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ িসলসথঘনর  র

২৩৪৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু রহ ান, সিিাঃ ম াঃ কসির, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ িসলসথঘনর  র

২৩৪৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ উল্লাহ, সিিাঃ আব্দুল 

 সজি, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৪৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল্লাহ, সিিাঃ আব্দুল  সজি, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৪৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  াবুধ, সিিাঃ মৃি আলিাজ, িাং-

ম ানা িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ িসলসথঘনর  র
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ম ৌজা
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দাগ
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খসিয়ান
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৩৪৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাহাঙ্গীর, সিিাঃ আব্দু রসহ , 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৫০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুেসি, সিিাঃ আস র মহাঘিন, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৫১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছছয়দ মহাঘিন, সিিাঃ সুলিান, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ মিস  িাকা

২৩৫২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সুলিান, সিিাঃ ম াঃ ম াক্তার, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৫৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ওিাইদুল কসর , সিিাঃ ম াঃ 

ম াক্তার, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৫৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মরজাউল কসর , সিিাঃ ম াঃ 

ম াক্তার, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ মিস  িাকা

২৩৫৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা এঘহিান, সিিাঃ ম াঃ ম াক্তার, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ দালান  র

২৩৫৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োহনুর, সিিাঃ আব্দুল কসর , 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৫৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োহ আল , সিিাঃ মৃি আলী 

আহম্মদ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৫৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর আল , সিিাঃ মৃি আলী 

আহম্মদ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৫৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা র জান, সিিাঃ মৃি আল 

স আহম্মদ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৩৬০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ আল , সিিাঃ মৃি আলী 

আহম্মদ, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৬১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ মহলাল, সিিাঃ মৃি আব্দু 

জব্বর, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৬২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ মিৌফাইল, সিিাঃ আব্দুল 

 সজদ, িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৬৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িকিার আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

আব্দুল রহ ান, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৬৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল  সজদ, সিিাঃ মৃি 

আেরাফস য়া, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৬৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সগয়অি উিীন, সিিাঃ মৃি 

আিছার, িাং-ম ানা িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৬৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ আল , সিিাঃ আব্দু রসেদ, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২৩৬৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু রহ ান, সিিাঃ ম াঃ আল , 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৬৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসজনা, সিিাঃ ম াঃ হারুন, িাং-

ম ানা িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৬৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরজান, সিিাঃ ছছয়দ আল , 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৭০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মরজাউল, সিিাঃ জস র আহম্মদ, 

িাং-ম ানা িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৩৭১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ মফারকান আলী, সিিাঃ 

ো সু আল , িাং-উত্তর নয়া 

িাদা, ( াদাল্যা) িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২৩৭২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা েসহদুল্লাহ, সিিাঃ মৃি হাছান, 

িাং-উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) 

িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৭৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাহাঙ্গীর আল , সিিাঃ মৃি 

ম াঃ আল , িাং-উত্তর নয়া িাদা, 

( াদাল্যা) িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৭৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ আল , সিিাঃ মৃি দসলল, 

িাং-উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) 

িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৭৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ ইিলা , সিিাঃ মৃি লাল 

স য়া, িাং-উত্তর নয়া িাদা, 

( াদাল্যা) িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৭৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হারুন, সিিাঃ হাছান আলী, িাং-

উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৭৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু শুক্কুর, সিিাঃ অজ্ঞাি, িাং-

উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৭৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাছন, সিিাঃ রসেদ আহম্মদ, 

িাং-উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) 

িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৭৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা খুঘেদ আল , সিিাঃ সুলিান 

আহম্মদ, িাং-উত্তর নয়া িাদা, 

( াদাল্যা) িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৮০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রুকঘিনা, স্বা ীঃ সছসিক, িাং-

উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২৩৮১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা স জান, সিিাঃ আব্দু রহ ান, িাং-

উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র
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ম ৌজা
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দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৩৮২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িারস ন আকিার, স্বা াঃ  সনর, 

িাং-উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) 

িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২৩৮৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হারুন, সিিাঃ হাছান আলী, িাং-

উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৮৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা খাঘলদা, সিিাঃ ে ছ আল , 

িাং-উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) 

িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২৩৮৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ওি ান, সিিাঃ আব্দু খাঘলক, 

িাং-উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) 

িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৮৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসি আল , সিিাঃ ম াঃ দানু, 

িাং-উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) 

িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৮৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ দানু, সিিাঃ মৃি এরোদ 

আলী, িাং-উত্তর নয়া িাদা, 

( াদাল্যা) িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৮৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা েহর আলী, সিিাঃ কালু, িাং-

উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৮৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আসল , সিিাঃ আলী আকির, 

িাং-উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) 

িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিনঘিট  র

২৩৯০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াছন আলী, সিিাঃ রসেদ 

আহম্মদ, িাং-উত্তর নয়া িাদা, 

( াদাল্যা) িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ িাকা িাসড়

২৩৯১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াহঘছন আলী, সিিাঃ রসেদ 

আহম্মদ, িাং-উত্তর নয়া িাদা, 

( াদাল্যা) িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৯২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াছা আলী, সিিাঃ মৃি কসির 

আহম্মদ, িাং-উত্তর নয়া িাদা, 

( াদাল্যা) িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৩৯৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদু ছালা , সিিাঃ ম াঃ হাছন, 

িাং-উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) 

িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২৩৯৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফয়িাল, সিিাঃ মুছা আলী, িাং-

উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২৩৯৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  সনর, সিিাঃ জাহাঙ্গীর, িাং-

উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) িাড়া, 

িািাসল  াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিঘনর  র

২৩৯৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ েরীফ, সিিাঃ মৃি দুদু 

স য়া, িাং-উত্তর নয়া িাদা, 

( াদাল্যা) িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৩৯৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আসজ , সিিাঃ োহ আল , 

িাং-উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) 

িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ টিনঘিট  র

২৩৯৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মহলাল, সিিাঃ জাফর আল , 

িাং-উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) 

িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র খাল

২৩৯৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর কালা , সিিাঃ আিদু ছালা , 

িাং-উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) 

িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৪০০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নসজর আহম্মদ, সিিাঃ মৃি 

ফসরদ মহাঘিন, িাং-উত্তর নয়া 

িাদা, ( াদাল্যা) িাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.১৬ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৪০১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদু শুক্কুর, সিিাঃ কসর  িাজ, 

িাং-উত্তর নয়া িাদা, ( াদাল্যা) 

িাড়া, িািাসল  াছুয়াখালী, 

সদস রঘ ানা।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০  াটির  র

২৪০২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ ফরুক, সিিাঃ ম াঃ েসফ, 

িাং-ম ানািাড়া, িািাসল 

 াছুয়াখালী, সদস রঘ ানা।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০ মিস  িাকা

২৪০৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবুল কাসছ , সিিা:আিদু 

জব্বার , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৪০৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর িানু, স্বা ী: ছিয়দ আল  , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪০৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মজবুঘিছা, স্বা ী: নুর ছালা  , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিনঘিট  র

২৪০৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা স নু আরা, স্বা ী: মৃি মুছা  আলী 

, িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ মিস  িাকা

২৪০৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিলাল আহাম্মদ, সিিা: ছাঘির 

আহ দ ,  িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ মিস  িাকা

২৪০৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাহস না, স্বা ীঃ ম াঃ েসফক ,  

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিনঘিট  র

২৪০৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইউনুচ, সিিাঃ মৃি আিদু জব্বার, 

 িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ মিস  িাকা

২৪১০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাসিি উল্লাহ স িী,সিিাঃ মৃি 

আেরাফুজ্জা ান,  িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪১১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাসিি উল্লাহ স িী,সিিাঃ মৃি 

আেরাফুজ্জা ান,  িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিনঘিট  র

২৪১২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মহাছঘন আরা, স্বা ীঃ ইউসুফ 

আলী,  িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ িসলসথঘনর  র

২৪১৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইিহাক  াসি, সিিাঃ মৃিঃ 

আেরাফুজ্জা ান, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিনঘিট  র

২৪১৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আল ী আক্তার, সিিাঃ ফসরদুল 

আল , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিনঘিট  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৪১৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবুল কাঘি , সিিাঃ মৃিঃ- 

আেরাফুজ্জা ান, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিনঘিট  র

২৪১৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আস ন, সিিা- রসেদ 

আহাম্মদ,  িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ িাঘের  র

২৪১৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল ইিলা , সিিা- ছছয়দ 

আল , িাং-িরাসনয়া িাড়া, 

 িসজঘদর উ:দ:, সদস র ম ানা, 

সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪১৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু শুক্কর, সিিা- ম াঃ মহাছন, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিনঘিট  র

২৪১৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ েহীদুল্লাহ, সিিা- আবু 

ছিয়দ, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিঘনর  র

২৪২০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আনুয়ারা, সিিা-   িাজ 

আহাম্মদ, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪২১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা খুরঘেদ আল , সিিাঃ কসল  

উল্লাহ , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিনঘিট  র

২৪২২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কসল  উল্লাহ, সিিাঃ ওলাস য়া, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪২৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সগয়াি উসিন, সিিঃনাসজর 

আহম্মদ , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিঘনর  র

২৪২৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  সনরা,স্বা ী-মুি ফসরদ আল , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিঘনর  র

২৪২৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আঘয়ো মিগ ,স্বা ী- আব্দু 

জসলল, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিনঘিট  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৪২৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মরঘহনা,সিি- কসল  উল্লাহ, িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪২৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু ছছয়দ,সিিা- খসলল  াজার, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪২৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রুহুল আস ন , সিিা- ও র স য়া, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪২৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জালাল উিীন, সিিা- মৃি দলা 

স য়া, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিঘনর  র

২৪৩০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু রসহ ,সিিা- মৃি ও র 

স য়া, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিনঘিট  র

২৪৩১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবুল কাঘে , সিিা- নুরুল 

আল , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৩২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাবুল, সিিা- ও র মিালিান, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৩৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কালা , সিিা- ও র মিালিান, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২২ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ িসলসথঘনর  র

২৪৩৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাদো, সিিা- আস রুজ্জা ান, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৩৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা গুরা স য়া, সিিা- কসির আহাম্মদ 

, িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ মিস  িাকা

২৪৩৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছছয়দ স য়া, সিিা- মৃি আলী 

মহাঘিন, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ দালান  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৪৩৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  ীর কাঘি , সিিা- মৃি আলী 

মহাঘিন , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৩৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফজল হক,সিিা- মৃি আলী 

মহাঘিন, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৩৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল হাসক ,  ািা- অজ্ঞাি, িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ দালান  র

২৪৪০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল গফুর, সিিা- িাটকু স য়া, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৪১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদ, সিিা- িাটকু স য়া, িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র খাল

২৪৪২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু জসলল, সিিা- অজ্ঞাি, িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৪৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা খুরঘেদ আল , সিিা-মৃি 

মিালিান, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৪৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা শুক্কুর,সিিা-মৃি িকশু স য়া, িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৪৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রাঘিল, সিিা- আবুল কালা , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ িসলসথঘনর  র

২৪৪৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আল গীর, সিিা- আবু মছয়দ , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২২ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিনঘিট  র

২৪৪৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মহলাল, সিিা- আস র হা জা  , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২২ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিনঘিট  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৪৪৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিদার, সিিা- মহফাজুল্লাহ , িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২২ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ িসলসথঘনর  র

২৪৪৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সদদার, সিিা- মহফাজুল্লা , িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিঘনর  র

২৪৫০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আলাল, সিিা- আস র হা জা, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.১৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ িসলসথঘনর  র খাল

২৪৫১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু ছছয়দ, সিিা- মৃি দসলল 

আহাম্মদ , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.১০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ িাঘের  র

২৪৫২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছছয়দ আল , সিিা- মৃি িজু  

উসিন , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৫৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সদলারা, স্বা ী- মৃি আবূল 

মহাঘিন, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৫৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আিছার, সিিা- 

আেরাফুজ্জা ান, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ মিস  িাকা

২৪৫৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সফঘরাজ, সিিা- আেরাফুজ্জা ান 

, িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২২ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ িাঘের  র

২৪৫৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আলী আকির, সিিা- 

আেরাফুজ্জা ান , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ িসলসথঘনর  র

২৪৫৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িসের আহাম্মদ, সিিা- নুর 

আহাম্মদ, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৫৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিানালী, সিি- নুর আহাম্মদ, িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩২ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিনঘিট  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৪৫৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসহ া,সিিা- ম াঃ ইসলয়াছ , িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৬০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িরকি উল্লাহ, সিিা- মৃি ম াঃ 

ইসলয়াছ , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.১৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিনঘিট  র খাল

২৪৬১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আস ন, সিিা- ফসরদ , িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৩ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিঘনর  র

২৪৬২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফঘয়জ স য়া, সিিা- অজ্ঞাি, িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিঘনর  র

২৪৬৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্বাি, সিিা- ধলা স য়া, িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৬৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল হক, সিিা- মৃি মগালা  

িারী , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৬৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাসিি উল্লযাহ, সিিা- নুরুল হক , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৬৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আ ান উল্লাহ, সিিা- নুরুল হক  , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.১৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র খাল

২৪৬৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রহ ি উল্লাহ সিিা- নুরুল হক , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ ইঘটর  র খাল

২৪৬৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছানা উল্লাহ,সিিা- অসল উল্লাহ , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র খাল

২৪৬৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসহ  উল্লাহ, সিিা- মৃি ইসলয়াছ, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ িসলসথঘনর  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৪৭০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল হুদা, সিিা- জুনু  , িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩৩ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিঘনর  র

২৪৭১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা স র কাঘি , সিিা- দুলাস য়া, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৪৬ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৭২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মরাঘকয়া, সিিা- মৃি এফাজ 

উল্লাহ , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিঘনর  র

২৪৭৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা অসল উল্লাহ, সিিা- মৃি মিালিান 

, িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৮০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ মিস  িাকা

২৪৭৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আনুয়ার, সিিা- অসল উল্লাহ  

, িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৭৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নাসজর মহাঘিন, সিিা- মগালা  

মহাঘিন , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ মিস  িাকা

২৪৭৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিসলনা আক্তার, স্বা ী- আব্দুল 

গফুর , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিঘনর  র

২৪৭৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আসজজ উল্লাহ, সিিা- সুলিান 

আহাম্মদ , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৭৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োহাদাি উল্লাহ, সিিা- ঠান্ডা 

স য়া , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৭৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াহাম্মদ উল্লাহ, সিিা- ঠান্ডা 

স য়া িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৮০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ দালান  র

২৪৮০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছালা ি উল্লাহ, সিিা- আলিাজ 

স য়া , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৪৮১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সনয়া ি উল্লাহ, সিিা- আলিাজ 

স য়া , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ মিস  িাকা  ািামুহুরী খাল

২৪৮২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা েসফউল কসর , সিিা- আলিাজ 

স য়া, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ মিস  িাকা

২৪৮৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োঘকরা, স্বা ী ম াহাম্মদ উল্লাহ, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিঘনর  র

২৪৮৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম ািারক, সিিা- মৃি রুস্ত আলী, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২২ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৮৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মের আসল,সিিা- ম াঃ কালু, িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৮৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মছঘনাযারা,স্বা ী- সিরাজুল 

ইিলা , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৮৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মহািঘন আরা, স্বা ী- নুরুল আল  

, িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ মিস  িাকা

২৪৮৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছছয়দ স য়া, সিিা আবু িাঘহর , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৮৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সদলদান আল , সিিা- আবু 

িাঘহর , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৯০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা দানু স য়া, সিিা- আবু িাঘহর , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ মিস  িাকা

২৪৯১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিগ  জান, স্বা ী-আবুল মহাঘিন , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ মিস  িাকা
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৪৯২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর িালা , সিিা- আবুল হাঘি , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ মিস  িাকা

২৪৯৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ মহাঘিন, সিিা- মগালা  

কাঘদর , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৯৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিকান্দার, সিিা- মৃি ম াহাব্বি 

আলী, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৪৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৯৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিানালী, সিিা- কালা স য়া,  িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৪৯৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ওয়াঘজদ আলী, সিিা- হাসব্ব, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ দালান  র

২৪৯৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াস্তফা, সিিা- ম াঃ মহাঘিান , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ ইঘটর  র

২৪৯৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিাছার, সিিা- জাফর আল  , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ টিঘনর  র

২৪৯৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাফর আল , সিিা- মগালা  

কাঘদর , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৫০০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জা াল মহািন, সিিা- ফসকর 

ম াহাম্মদ , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ ইঘটর  র

২৫০১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইয়াছস ন আক্তার, স্বা ী- জসি  

উিীন , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ ইঘটর  র

২৫০২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসফকুল ইিলা , সিিা- আবু 

িক্কর , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৫০৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মুসিন, সিিা- ম াঃ কাঘি  , িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৫০৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জািাি আরা মিগ , স্বা ী- ফজল 

কসর  , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ িসলসথঘনর  র

২৫০৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জুঘলখা মিগ , স্বা ী-  নুর কসর , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ িসলসথঘনর  র

২৫০৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফাঘি া মিগ , স্বা ী- রসেদ 

আহাম্মদ , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৫০৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল গফুর, সিিা- ম াঃ 

ম াজাঘহর, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ িাকা িাসড়

২৫০৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছছয়দ কসর , সিিা- কসির 

আহাম্মদ, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৫০৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মুিসল ,সিিা- আক্তার আহাম্মদ, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৫১০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু শুক্কুর, সিিা-  কঘলজ্জ ান, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ িাকা িাসড়

২৫১১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োসকলা আক্তার, স্বা ী- ম াঃ 

মহাঘিন , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৫১২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর ইিলা , সিিা- ছছয়দ 

আহাম্মদ , িাং-িরাসনয়া 

িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, সদস র 

ম ানা, সি.এ .খালী।

০.২২ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৫১৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর ইিলা , সিি- গুরা স য়া, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৫১৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  নজুরা, সিিা- নসি মহাঘিন, িাং-

িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর উ:দ:, 

সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১  াটির  র

২৫১৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রাঘেদা, স্বা ী- আব্দুল কসর  , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, িসজঘদর 

উ:দ:, সদস র ম ানা, সি.এ .খালী।

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১৩০৩৭ ১ মিস  িাকা

২৫১৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াহাম্মদ, সিিা-মৃি ম াঃআব্দুল 

সিকদার,িাং জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

২.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ মিস  িাকা  র ৪ টি

২৫১৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইব্রাসহ , সিিা- আব্দুর 

রহ ান,িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫১৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছসল  উল্লাহ, সিিা- মৃি ওি ান 

গসন, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫১৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াস্তাফা আহাম্মদ, সিিা- স রাজ 

স য়া, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ মিস  িাকা

২৫২০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ো সুল আল , সিিা- আহম্মদ 

কসির, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ মিস  িাকা

২৫২১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আছ া স্বা ী- কসির আহাম্মদ, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ মিস  িাকা

২৫২২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিসলনা আক্তার, স্বা ী আহাম্মদ 

মহািাইন, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ মিস  িাকা

২৫২৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কা াল মহাঘিন,সিিা-আবু িা া, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫২৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রুিিান, স্বা ী- কসির আহাম্মদ, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ টিনঘিট  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৫২৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম কান্দার, সিিা- কালাস য়া, িাং-

 জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ টিনঘিট  র

২৫২৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদা ইয়ািস ন,স্বা ী- 

ম াঃহারুন, িাং- জু ছসড় 

সিকদার ম ানা ।

০.২৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ িাঘের  র

২৫২৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু িাঘহর,সিিা- হাসিবুর 

রহ ান, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫২৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর আল ,সিিা- আব্দু 

ম ািাঘলি, িাং- জু ছসড় 

সিকদার ম ানা ।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫২৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জা াল মহাঘির, সিিা-  কনুর 

আহাম্মদ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৩০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িার ীন আক্তার, স্বা ী- িাদো, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৩১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আি ন মহাঘিন, সিিা- িাহাি 

স য়া, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৩২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবুল কাঘে , সিিা- ম াহাম্মদ, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৩৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু েসরফ, সিিা- মৃি হাঘফজ 

আহাম্মদ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৩৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু িাঘহর, সিিা- মৃি আব্দু 

কসর , িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৩৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াক্তার আহাম্মদ, সিিা- আস র 

মহাঘিন, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

Page 1134



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৫৩৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর আস ন, সিিা- আব্দু হাস দ, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৩৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাঘহরা মিগ , স্বা ী-  ীর 

আহাম্মদ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৩৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু কসর , সিিা- িাচা স য়া, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৩৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা   িাজ আহম্মদ, সিিা- আব্দুল 

গসন, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৪০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর ইিলা , সিিা- ম াঃ িকসু, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৪১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা েসফ আল , সিিা- নুর ইিলা , 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৪২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফঘয়ি উল্লাহ, সিিা- ম াঃ 

আব্দুল্লাহ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ দালান  র

২৫৪৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু িক্কর, সিিা- রসেদ 

আহাম্মদ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ টিনঘিট  র

২৫৪৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল্লাহ, সিিা- আবু রহ ান, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৪৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল হাসক , সিিা- মৃি কালু,  

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৪৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাফর, সিিা- ইসলয়াি, িাং- 

জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৫৪৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ই িাজ, সিিা- মৃি আবুল 

কালা , িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ টিনঘিট  র

২৫৪৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছছয়দ, সিিা- আবুল কালা , িাং-

 জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৪৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ টিনঘিট  র

২৫৪৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা   িাজ, সিিা- আবুল কালা , 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ িাঘের  র

২৫৫০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদুল্লাহ, সিিা- দানু স য়া, িাং- 

জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ টিঘনর  র

২৫৫১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িকসিয়ার সিিা- মৃি হাসিি 

উল্লাহ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ মিস  িাকা

২৫৫২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাফর আল ,সিিা- মৃি আিদু 

শুক্কুর, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৫৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আল ঙ্গীর, সিি- আব্দু রসহ , 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৫৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিছার, সিিা- নুরুল আল , িাং-

 জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৫৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াস্তাক, সিিা- আবু ছসি, িাং- 

জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৫৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছাঘলহ আহাম্মদ, সিিা- মৃি 

আোফুজ্জা ান, িাং- জু ছসড় 

সিকদার ম ানা ।

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৫৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছসল , সিিা- সিকান্দার আলী, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

Page 1136



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৫৫৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু িক্কর, সিিা- ম াঃ জাঘফার 

আল , িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ মিস  িাকা

২৫৫৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মগালা  কসির,সিিা- ম াঃ িকসু 

স য়া, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৬০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা র জান স য়া,সিিা- ম াঃ িকসু 

স য়া, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৬১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মগালা  ম াস্তফা, সিিা- ম াঃ 

িকসু স য়া, িাং- জু ছসড় 

সিকদার ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৬২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  নজুর আল , সিিা- আব্দু 

মিািাহান, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৬৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা খুঘেদ আঘলা , সিিা- আব্দু 

মিািাহান, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৬৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর আল ,সিিা- আব্দু মিািাহান, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৬৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মখাকন স য়া,  সিিা- খুরঘেদ 

আল , িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৬৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুর গফুর,সিিা- লাল স য়া, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৬৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইকিাল, সিিা- আজ্ঞাি, িাং- 

জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩৪ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ দালান  র

২৫৬৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাফর আল , সিিা- মৃি আব্দু 

মিািাহান, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৫৬৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িসদ আল , সিিা- আসল 

আহাম্মদ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৭০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ো সুল আল , সিিা- মৃি আলী 

আহাম্মদ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৭১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সদলদার মিগ , স্বা ী- মৃি নুরুল 

ইিলা , িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ িসলসথঘনর  র

২৫৭২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছাতলহ মিগ , স্বা ী- মৃি ম াঃ 

আল , িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৭৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মদঘলায়ারা মিগ , সিিা- মৃি 

ফজল কসর , িাং- জু ছসড় 

সিকদার ম ানা ।

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ িাঘের  র

২৫৭৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা েসফকুর রহ ান, সিিা-  সি 

আব্দুল  সজি, িাং- জু ছসড় 

সিকদার ম ানা ।

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ িাঘের  র

২৫৭৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিছার, সিিা- মৃি আব্দু ছসি, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ মিস  িাকা

২৫৭৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হায়দার, সিিা- িাছা স য়া, িাং- 

জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৭৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নাসছ া মিগ , স্বা ী- 

আোফুজ্জা ান, িাং- জু ছসড় 

সিকদার ম ানা ।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৭৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাদো, সিিা- কসর  িকসু, িাং- 

জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৭৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োঘকরা আল , সিিা- মৃি ফজর 

কসর , িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৫৮০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুর রসহ , সিিা- মৃি নওোি 

আলী, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৮১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাফর আল , সিিা- মৃি ফজল 

কসর , িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৮২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবুল কালা  , সিিা ম াঃ 

ইিলা , িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ টিঘনর  র

২৫৮৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাসিবুর রহ ান, সিি- মৃি 

আেরাফুজ্জা ান, িাং- জু ছসড় 

সিকদার ম ানা ।

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৮৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ ইউনুচ, সিি- মৃি 

আেরাফুজ্জা ান, িাং- জু ছসড় 

সিকদার ম ানা ।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ টিঘনর  র

২৫৮৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদুল কসর , সিিা- মৃি 

সিকান্দার আলী, িাং- জু ছসড় 

সিকদার ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৮৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আঘনায়ারা মহাঘিন, সিিা- আব্দুল 

কসর , িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৮৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সিরাজ উল্লাহ, সিিা-মৃি 

সিকান্দার আলী, িাং- জু ছসড় 

সিকদার ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৮৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাসিি উল্লাহ, সিিা- মৃি ওয়াঘহদ 

আলী, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৮৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর ম াহাম্মদ, সিিা- অজ্ঞাি , 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৯০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কা াল,  সিিা- আব্দুল গফুর, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৫৯১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ওিায়দুর রহ ান, সিিা- ছিয়দ 

আহাম্মদ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ টিঘনর  র

২৫৯২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদুর রসেদ, সিিা- মৃি আিদু 

িা াদ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ মিস  িাকা

২৫৯৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আজাদ, সিিা- অজ্ঞাি, িাং- 

জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৯৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদু শুক্কুর, সিি- মৃি কালা, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৯৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আনছার উল্লাহ, সিিা- আব্দুল 

হাস দ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৯৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  সহউসিন, সিিা- আিদুল গফুর, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৯৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর িালা , সিিা- ম াঃ মহাঘিন, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৯৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  কবুল, সিিা- ম াঃ মহাঘিন, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৫৯৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িহাি উসিন, সিিা- জাফর 

আল , িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬০০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জয়নাল, সিিা- জাফর আল , 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬০১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আসজজু হক সিিা- ম াঃ েসফ 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ টিঘনর  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৬০২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাগর আহাম্মদ, সিিা- ম াঃ 

হাসনফ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬০৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াঃ মহাঘিন, সিিা- মৃি মগালা  

মহাঘিন, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬০৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসিউল আল , সিিা-আিদুল 

হাস দ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬০৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসেদ আহম্মদ, সিিা-মৃি 

এজহার ি য়া, িাং- জু ছসড় 

সিকদার ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬০৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নসজর আহম্মদ, সিিা-মৃি 

এজহার স য়া, িাং- জু ছসড় 

সিকদার ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ টিনঘিট  র

২৬০৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: মহাঘিন, সিিা-মৃি এজহার 

স য়া, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬০৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: মহাঘিন , সিিা-মৃি এজহার 

স য়া, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৬৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ টিঘনর  র

২৬০৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফজল িারী, সিিা-ছিয়দ আহ দ, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৭০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬১০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদুল িারী, সিিা-ছিয়দ 

আহ দ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬১১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইয়াকুি, সিিা-আবুল িের, িাং- 

জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬১২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসফক, সিিা-আলী আকির, িাং-

 জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৬১৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাফর, সিিা- আলী আকির, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ মিস  িাকা

২৬১৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সরদুয়ান, সিিা-ম াহাম্মদ, িাং- 

জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬১৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জয়নাল, সিিা-ম াহাম্মদ, িাং- 

জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৬৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬১৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িায়তুল্লাহ, সিিা- ম াহাম্মদ, িাং- 

জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৭০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ টিনঘিট  র

২৬১৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা এনাঘয়ি উল্লাহ, সিিা-আিদু 

মিািহান, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৭০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬১৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদু শুক্কর, সিিা-ম া: মহাঘিন, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৬৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬১৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইিলা , সিিা-আবুল িের, িাং- 

জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬২০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ো সুল আল ,  সিিা- আিদুর 

রহ ান, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৬৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ টিনঘিট  র

২৬২১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াক্তার আহম্মদ, সিিা-ম া: 

মহাঘিন, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৭০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬২২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসেদ আহম্মদ, সিিা-ম া: 

মহাঘিন, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ মিস  িাকা

২৬২৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদু রহ ান, সিিা- মগালা  

েরীফ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ মিস  িাকা
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৬২৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আসজ , সিিা- হাছন আলী, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৮০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬২৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাছন আলী, সিিা- মগালা  

েরীফ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬২৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আস ন, সিিা-হাছন আল , 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ মিস  িাকা

২৬২৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাসিবুর রহ ান, সিিা: মগালা  

েরীফ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৬৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬২৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আসজজুর রহ ান, সিিা- মগালা  

েরীফ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬২৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মগালা  রহ ান, সিিা- মগালা  

েরীফ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৩০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ো সুল আল , সিিা-আিদুল 

িারী, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৩১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জসি  উসিন, সিিা-আসজজুর 

রহ ান, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৩২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা স নু মহাঘিন, সিিা-ছিয়দ 

মহাঘিন, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৩৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা দানু স য়া, সিিা-গুরা স য়া, িাং- 

জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৩৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদ আল , সিিা-মৃি 

আসজজুর রহ ান, িাং- জু ছসড় 

সিকদার ম ানা ।

০.৮০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ মিস  িাকা
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৬৩৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আসজজুর রহ ান, সিিা-মৃি 

নসজর আহম্মদ, িাং- জু ছসড় 

সিকদার ম ানা ।

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ মিস  িাকা

২৬৩৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মলাক ান হাসক , সিিা-নুর নিী, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৩৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাঘকর মহাঘিন, সিিা- সনর 

আহ দ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ দালান  র

২৬৩৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মগালা  মহাঘিন, সিিা-ফসকর 

ম াহাম্মদ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৩৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জহুরা খাতুন, স্বা ী-আহম্মদ, িাং-

 জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৪০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাস দুল হক, সিিা- োহ আল , 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৪১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিসল , সিিা-আিদুল  সজদ, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৪২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু িাঘহর, সিিা-োহ আল , 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৪৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা এঘহছান উল্লাহ, সিিা-ছছয়দ 

কসর , িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৪৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ো সুল আল , সিিা- গুরা স য়া, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

০.৬৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৪৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আলী আকির, সিিা-আিদুল 

হাস দ, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

৪.৯৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৬৪৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা গুরা স য়া, সিিা-ম াখঘলকুর 

রহ ান, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

৪.৪৯ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৪৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  কবুল, সিিা-আোদ আলী, িাং- 

জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

৪.৪৯ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৪৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সিকান্দার, সিিা-খসলল, িাং- 

জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

৪.৪৯ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ িাকা িাসড়

২৬৪৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদু রসেদ, সিিা-িাজদুল, িাং-

 জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

৪.৪৯ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ িাকা িাসড়

২৬৫০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছিরালী, সিিা- নসজর আহম্মদ, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

৪.৪৯ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৫১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: মিকান্দার, সিিা-স য়া 

মহাঘিন, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

৪.৪৯ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১ টিঘনর  র

২৬৫২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাসিবুর রহ ান, সিিা-আবু ো া, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

৪.৪৯ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৫৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কসির আহম্মদ, সিিা- মগালা  

মহাঘিন, িাং- জু ছসড় সিকদার 

ম ানা ।

৪.৪৯ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৫৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  তুবল মহাঘিন, সিিা-আলী িকসু, 

িাং- জু ছসড় সিকদার ম ানা ।

২.৭৬ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭৫ ১  াটির  র

২৬৫৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদ আল , সিিা: আব্দুল 

ম ানাফ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৫৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাহা আল , সিিা: আব্দুল 

ম ানাফ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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ম ৌজা
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৬৫৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর আল , সিিা: আব্দুল ম ানাফ, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৩ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৫৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাফর আল , সিিা: আব্দুল 

ম ানাফ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫১ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৫৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল হাসক , আব্দুল শুকুর, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৯ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৬০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু ছালা , সিিা: আব্দু শুকুর, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৬১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আসজজুল হক, সিিা: মৃি ম া: 

হাসক , িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৩ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৬২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কসল  উল্লাহ, সিিা: আসজজুল 

হক, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫২ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাকা

২৬৬৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদ আল , সিিা: ছছয়দ নুর, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাক

২৬৬৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা একরা  স য়া, সিিা: ফসরদুল 

আল , িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৬৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছাঘির আহ দ, সিিা: িসের 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৬৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মনজা উল হক, সিিা: ফসকর 

আহম্মদ,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ দালান  র

২৬৬৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সদল ম াহাম্মদ, সিিা: 

ম াজাঘম্মল, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিনঘিট  র
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ম ৌজা
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দাগ
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খসিয়ান
আর.এি দাগ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৬৬৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফজলুল হক, সিিা: ম াজাঘম্মল 

হক, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ দালান  র

২৬৬৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আসজজুল হক, সিিা: ফজলুল 

হক, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ দালান  র

২৬৭০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা এখলাচ, সিিা: মৃি আব্দু ছালা ,  

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৩ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৭১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা েসি আল , সিিা: আব্দু 

মিািহান, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫১ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৭২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নিী আল , সিিা: হাজী আব্দুল 

মিািাহান, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৯ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৭৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু িাঘহর, সিিা: হাজী আব্দুল 

মিািাহান,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৭৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাহাি উসিন, সিিা: িসদউল 

আল , িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৩ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৭৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাস দা মিগ , স্বা ী: আবুল 

মহাঘিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫২ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিনঘিট  র

২৬৭৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হু ায়ুন কসির, সিিা: জাফর 

আল ,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাকা

২৬৭৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মদঘলায়ার মহাঘিন, সিিা: মনজা  

উসিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৭৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছসল  উল্লণাহ, সিিা: এরোদ 

উল্লাহ, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৬৭৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আস ন, সিিা: আব্দু ছালা , 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাক

২৬৮০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইসলয়াছ আজাদ, সিিাি: আব্দু 

ছালা , িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৮১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নাসছর  উসিন, সিিা: ইসলয়াছ 

আজাদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ দালান  র

২৬৮২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  নিাজ, সিিা: আব্দু ছালাল,  

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিনঘিট  র

২৬৮৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা েসহদুল্লাহ, সিিা: নিী উল্লাহ, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ কাগঘজর  র

২৬৮৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইয়াসিন, সিিা: ো সু আল , 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ িসলসথঘনর  র

২৬৮৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জািাি আরা, স্বা ী: ম া: ছাঘদক, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ িসলসথঘনর  র

২৬৮৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদু শুকুর, সিিা: উলা স য়া, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৮৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কসির আহম্মদ, সিিা: ইউনুছ, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৮৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োহাজান, সিিা: কসির আহম্মদ, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ িসলসথঘনর  র

২৬৮৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছাঘলহ আহম্মদ, সিিা:  কতুল 

মহাঘিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাকা
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৬৯০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োঘকরা, স্বা ী: কা াল, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৯১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  সনর আল , সিিা: ো সু 

আল ,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৯২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা অসল উল্লাহ, সিিা: ো সু আল , 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৯৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আল , সিিা: আবুল 

মহাঘিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৯৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল হুদা, সিিা: আবুল মহাঘিন,  

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৯৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আসজ , সিিা: আবুল 

মহাঘিন,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৬৯৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িসের আহম্মদ, সিিা: নুরনিী, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিনঘিট  র

২৬৯৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা েসফক, সিিা: আব্দুল গসন, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিনঘিট  র

২৬৯৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল জসলল, সিিা: কালা স য়া, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিনঘিট  র

২৬৯৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল কসর , সিিা: কালা স য়া, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭০০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল গফুর, সিিা: কালা স য়া,  

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৭০১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল ম ানাফ, সিিা: কালা 

স য়া, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭০২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মগালা  কাঘদর, সিিা: িকসু, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭০৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদুল আল , সিিা: ফজল 

কসর , িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাকা

২৭০৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর ইিলা , সিিা: এজহার স য়া, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭০৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আিছার, সিিা: িাচা স য়া, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭০৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফজল কাঘদর, সিিা: মৃি মদল 

স য়া, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাকা

২৭০৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  সন আল , সিিা: আিদু শুকুর, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭০৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াহাম্মদুল হক, সিিা: মৃি লাল 

স য়া, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭০৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু শুকুর, সিিা: মৃি ম া: 

মহাঘিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭১০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আক্তার কা াল, সিিা: মৃি 

িসদউজ্জা ান,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭১১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর আল , সিিা:  ীর কাঘি ,  

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৭১২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আইয়ুি সিকদার, সিিা: 

ম ািাঘলি, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭১৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আস ন, সিিা: নুর 

ম াহাম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭১৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  সনর আহম্মদ, সিিা: মগালা  

মহাঘিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাকা

২৭১৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সুলিান আহ দ, সিিা: মগালা  

মহাঘিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭১৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আলী মহাঘিন, সিিা: মগালা  

মহাঘিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭১৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নিী মহাঘিন, সিিা: মৃি নুর 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭১৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আিছার, সিিা: মৃি নসজর 

আহাম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাকা

২৭১৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল ইিলা , সিিা: নসজর 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিনঘিট  র

২৭২০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োইদুল্লাহ, সিিা: আস র মহাঘিন, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭২১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মকফাঘয়ি উল্লাহ, সিিা: সুলিান 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

0.57 িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাকা

২৭২২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িািা , সিিা: আলী আহম্মদ, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৭২৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আলী আহাম্মদ, সিিা: মৃি 

আস র আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭২৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু কসর , সিিা: কালু স য়া, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭২৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু ম ানাফ, সিিা: কালু স য়া, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭২৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু জসলল, সিিা: কালু স য়া, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭২৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল গফুর, সিিা: কালু স য়া, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭২৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মগালা  কাঘদর, সিিা: ম া: 

িকসু,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিনঘিট  র

২৭২৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রাজু মিগ , স্বা ী: আব্দু  রহ ান, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাকা

২৭৩০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কসির আহম্মদ, সিিা: মগালা  

মহাঘিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৩১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদুল হাসক , সিিা:  ঘন্দল 

মহাঘিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৩২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মনয়া ি আলী, সিিা:  ঘন্দল 

মহাঘিন,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৩৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু শুকুর, সিিা: ধলু স য়া, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৭৩৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সুরুি আল , সিিা: 

ম াখলুজ্জা ান, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৩৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছছয়দ আল , সিিা 

ম াখলুজ্জা ান, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৩৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সিউটি, স্বা ী: সুলিান, িাং- াসল 

িাড়া, ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  টাকা

২৭৩৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইব্রাসহ  খসলল, সিিা: মৃি 

কাঘদর, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৩৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছসল , সিিা: কাঘদর  িাং- াসল 

িাড়া, ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৩৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াস্তাক, সিিা: মৃি কাঘদর, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৪০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা লাইলা, সিিা: মৃি কাঘদর, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৪১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবুল কালা , সিিা: ইউসুফ 

আলী, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৪২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছাঘির, সিিা: ইউসুফ আলী,  িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৪৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োহ আল , সিিা: ইউসুফ আলী, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৪৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িজল, সিিা: ইউসুফ আলী,  িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৭৪৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদ আল , সিিা:  কতুল 

মহাঘিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৪৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রহ ি উল্লাহ, সিিা:  কতুল 

মহাঘিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৪৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছালা ি উল্লাহ, সিিা:  কতুল 

মহাঘিন,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৪৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কসর  উল্লাহ, সিিা: কালু, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৪৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আল গীর, সিিা: কালু, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাকা

২৭৫০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: ছছয়দ, সিিা: আব্দু শুকুর,  

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৫১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু রসহ , সিিা: ে ছু, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৫২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদু শুকুর, সিিা: আব্দুল 

আসজজ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিন মিট

২৭৫৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্বাছ স য়া, সিিা: আবুল িের, 

 িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৫৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা র জান স য়া, সিিা: আব্দুল 

রসখ , িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৫৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাবুল, সিিা: আব্দুল রসহ , িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাকা
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৭৫৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল ইিলা , সিিা: িাচা স য়া, , 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাকা

২৭৫৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াস্তাক, সিিা: আলী আহম্মদ, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাক

২৭৫৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আস ন, সিিা: আসল 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৫৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুনু মিগ , সিিা: আবু আহম্মদ,  

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৬০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আল , সিিা: আবু আহম্মদ, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিনঘিট  র

২৭৬১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল হুদা, সিিা: আবু আহম্মদ, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৬২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আসজ , সিিা: আবু 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৬৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আলী উল্লাহ, সিিা: ো সু আল , 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৬৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছছয়দুর রহ ান, সিিা: ো সু 

আল , িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৬৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কা াল, সিিা: ো সু আল , িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৬৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছাঘলহ আহম্মদ, সিিা:  কতুল 

মহাঘিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৭৬৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কসির আহম্মদ, সিিা: ইউসুি 

আলী, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৬৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আল গীর, সিিা: আব্দুল মহাঘিন, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাকা

২৭৬৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাহাঙ্গীর, সিিা: আব্দুল মহাঘিন, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৭০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আলা উসিন, সিিা: আব্দুল 

মহাঘিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিনঘিট  র

২৭৭১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  াহফুজা, স্বা ী: সদল মহাঘিন, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাক

২৭৭২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ওি ান গসন, সিিা: মৃি আব্দুল 

গসন, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৭৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল জসলল, সিিা:  সনর 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ দালান  র

২৭৭৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল ম ানাফ, সিিা:  সনর 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৭৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল  সজদ, সিিা: লাল স য়া, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৭৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল  ািান, সিিা: লাল স য়া, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিনঘিট  র

২৭৭৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু শুকুর, সিিা: লাল স য়া,  

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৭৭৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল কাঘদর, সিিা: লাল স য়া, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৭৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: খসলল, সিিা: েহর মুল্লুক, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৮০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মফরঘদৌি, সিিা: েহর মুল্লুক,  

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৮১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আস র মহাঘিন, সিিা: েহর 

মুল্লুক, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা

২৭৮২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল কসর , সিিা: ফজল 

কসর , িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা

২৭৮৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিদার, সিিা: নাসজর আহ দ, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৮৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আহিান উল্লাহ, সিিা: িজল 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৮৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদুল আল , সিিা: আসজজুর 

রহ ান, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৮৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োহদি কা াল, সিিা: মৃি জাঘন 

আল , িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস  িাকা

২৭৮৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  নজুর আল , সিিা: আব্দুল 

ম ািাঘলি, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৮৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  নছুর আল , সিিা: আব্দু শুকুর, 

 িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৭৮৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: আল , সিিা: আব্দু শুকুর, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা

২৭৯০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আলী মহাছন, সিিা: কালা স য়া,  

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা

২৭৯১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আনুয়ার মহাঘিন, সিিা: কালা 

স য়া, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৯২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: ম াহসিন, সিিা: মৃি 

এজহার স য়া, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৯৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িদর আল , সিিা: ছছয়দ 

আহাম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা

২৭৯৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ো ছুল আল , সিিা: আব্দু 

েকুর, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৯৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সুরি আল , সিিা: আব্দু শুকুর, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৯৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা র জান স য়া, সিিা: আব্দুল 

 সজি, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৯৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফাঘি া মিগ , স্বা ী: আব্দুল 

কসর , িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৯৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল ম ানাফ, সিিা: ফজল 

কসর , িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৭৯৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল জসলল, সিিা: ফজল 

কসর ,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৮০০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদুল আল , সিিা: মুিসল  

স য়া, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮০১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আহছান উল্লাহ, সিিা: মগালা  

মছািহান, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮০২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সিরাজ উল্লাহ, সিিা: আবুল 

মহাঘিন,  াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮০৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা র জান আলী, সিিা: ম া: 

মহািাইন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮০৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আলী আহম্মদ, সিিা: ছছয়দ 

আহম্মদ,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮০৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর ম াহাম্মদ, সিিা: আলী 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮০৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা দানু স য়া, সিিা: ছছয়দ আহম্মদ, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮০৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফাঘি া মিগ , সিিা: মৃি 

সুলিান, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮০৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু ম ািাঘলি, সিিা: ম সজঘহর 

আহম্মদ,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮০৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কাসছ  আলী, সিিা: মৃি আব্দুর 

হক িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮১০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: মহাঘিন, সিিা: সছসিক, িাং-

আম্পারঘ ানা, সিএ খালী, িদর

০.৫৭ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৮১১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রাসজয়া মিগ , স্বা ী: ম া: 

 াঘলক,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮১২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: ম াজাঘম্মল, সিিা: মৃি 

কালা স য়া, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮১৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জসি , সিিা: আব্দু শুকুর,  িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮১৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাবুল, সিিা: আস র হা জা, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮১৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  ঘনায়ারা মিগ ,  স্বা ী: আবু 

িক্কর, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা

২৮১৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: উলা স য়া, সিিা: জাফর 

আল , িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮১৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: ফসরদুল আল , সিিা: মৃি 

গুরা স য়া,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮১৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছিয়দ আলী, সিিা: রহ  আলী,  

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৭০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮১৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিানা স য়া, সিিা: দানু স সি, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮২০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: হারুন, সিিা: ম াজাফফর, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮২১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জা াল মহাঘিন, সিিা: 

ম াজাফফর, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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খসিয়ান
আর.এি দাগ
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খসিয়ান
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৮২২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জয়নাল, সিিা: হাসি , িাং- াসল 

িাড়া, ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা

২৮২৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল জসলল, সিিা: মৃি রসেদ, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিঘনর  র

২৮২৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  নজুর, সিিা: োহ আল , িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮২৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সিকান্দার, সিিা: ম াহাম্মদ 

মহাঘিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা

২৮২৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম ৌলানা আবুদ জব্বার, িী-

হাসিনা, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা

২৮২৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: আল , সিিা: মৃি  কতুল 

মহাঘিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.২৫৪ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮২৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মলডু স য়া, সিিা: মৃি রসহ  

আলী, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮২৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফজল কসর , সিিা: কসির 

আহম্মদ,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৩০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদুল কসর , সিিা: কসির 

আহম্মদ,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৩১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল হক, সিিা: মৃি  সিউল 

আল , িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৩২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল হাসক , সিিা: ছিয়দ 

আহম্মদ,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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ম ৌজা
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খসিয়ান
আর.এি দাগ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৮৩৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল হক, সিিা: ছিয়দ আহম্মদ, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৩৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মের আলী, সিিা: ম াস্তাক 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৩৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ো সু আল , সিিা: গুরা স য়া, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৩৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: আইয়ুি, সিিা: ম া: ইউনুি, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিঘনর  র

২৮৩৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা গুরুসন ( সজবয়া), স্বা ী: সদল 

ম াহাম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিঘনর  র

২৮৩৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু শুকুর, িী, মুিসলনা, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা

২৮৩৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মলডু স য়া, সিিা: আলী আকির, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৪০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াস্তাক আহম্মদ, সিিা: ম া: 

মহাঘিন,  িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিঘনর  র

২৮৪১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাসিি উল্লাহ, সিিা: সুলাই ান,  

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৪২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা বুসড়, স্বা ী: নুর আল , িাং- াসল 

িাড়া, ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা

২৮৪৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাহাি উসিন, সিিা: নুরু িিী, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৮৪৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রহ ি কসর , সিিা: নুরুিিী, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৪৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদু কসর , সিিা: আলী 

আকির, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৪৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসহ া, স্বা ী: আইয়ুি আলী, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৪৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কসর  উল্লাহ, সিিা: কালু, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৪৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রাঘেদা, স্বা ী: এরোদ, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৪৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: হাঘি , সিিা ম া: ইউনুি, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৫০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আনজুয়ারা, স্বা ী: আবু ছাঘির,  

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৭০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা  র

২৮৫১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা এনা  স য়া, সিিা: মৃি আল , 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৭৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৫২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োিনুর, স্বা ী: জসহর, িাং- াসল 

িাড়া, ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৫৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মজিস ন, স্বা ী: জা াল, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিঘনর  র

২৮৫৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িানসজদা, আিদুল্লাহ, িাং- াসল 

িাড়া, ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৮৫৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাহাঙ্গীর, সিিা: আব্দুল  াঘলক, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৫৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আস র মহাঘিন, সিিা: সিরাজুল 

হক, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৫৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: রসফক, সিিা: ম া: ইউনুছ, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিঘনর  র

২৮৫৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আল , সিিা: আস র মহাঘিন, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৫৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  সনর আহম্মদ, সিিা: ম া: 

এজহার, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৬০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রাঘিয়া, স্বা ী: খাঘলক, িাং- াসল 

িাড়া, ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৬৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৬১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রুঘিল, সিিা: ই া  েরীফ, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৬২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িসের আহম্মদ, সিিা: আবুল 

মহাঘিন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৬৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম ৌলানা সুলিান, সিিা: হাঘফজ 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৬৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু কুদ্দুছ, িী: রসহ া,িাং- াসল 

িাড়া, ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৬৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফাঘি া, স্বা ী: জাঘকর আহম্মদ, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৮৬৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জসি , সিিা: আব্দু শুকুর, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৬৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: মহাঘিন, সিিা: ম াজাফর 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৬৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছিয়দ আহম্মদ, স্ক্রী-মগাল িাহার, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৬৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছালা ি উল্লাহ, সিিা: ম া: 

আক্কাি, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৭০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাস দ, িী-বুলবুল আক্তার, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৭১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর ম াহাম্মদ, সিিা: আনু, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৭২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: মহাঘিন, সিিা: এজহার 

স য়া, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৭৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল হক, সিিা: মখারঘেদ, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৭৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আসজ , সিিা: রসফক 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা  র

২৮৭৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসিউল কসর , সিিা: রসফক 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৭০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা  র

২৮৭৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল হাসক , সিিা: রসফক 

আহম্মদ,িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৮৭৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মুসিন, সিিা: জয়নাল আঘিদীন, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৭৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মলাক ান হাসক , সিিা: জয়নাল 

আঘিদীন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৭৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল জসলল, সিিা: জয়নাল 

আঘিদীন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৬৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৮০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: রায়হান, সিিা: জয়নাল 

আঘিদীন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৭০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৮১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল হক, সিিা: জয়নাল 

আঘিদীন, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৮০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৮২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাঘকর আহঘম্মদ, িী, িাঘলহা, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৮৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হািান, িী: সুফাইদা আক্তার,  

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৮৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জসি  উসিন, সিিা: আব্দু শুকুর, 

 িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৮৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কালু স য়া, সিিা: মৃি জাফর 

আল , িাং-ছনঘখালা 

িসি িাড়া,  সিএ খালী, িদর

০.৮০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিঘনর  র

২৮৮৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা বুলু িাওদাগর, সিিা: মুগুল 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিঘনর  র

২৮৮৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইউনুি, সিিা: মুগুল আহম্মদ, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিঘনর  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৮৮৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইি াইল, সিিা: মুগুল 

আহম্মদ,িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৭০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৮৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইি াইল, সিিা: মুগুল আহ দ, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৮০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৯০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইসিছ স য়া, সিিা: মুগুল 

আহম্মদ,িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৯১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  সরয়  খাতুন, স্বা ী: আব্দু 

ছালা ,িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৯২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জুল নাহার, স্বা ী: ইকরা  উল্লাহ, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৯৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর নাহার, স্বা ী: োহ আল , 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৯৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আসজজুর রহ ান, সিিা: খুইল্লা 

স য়া, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৭০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৯৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসহ া খাতুন, সিিা: খুইল্লঅ 

স য়া, িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৮০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৯৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সদলারাজ, স্বা ী: নুর ছালা , িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৯৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: আলী, সিিা: ম াস্তাক 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৮৯৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নসজর স য়া, সিিা: ম া: মহাঘিন, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৮৯৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নাসছর স য়াঘ া, সিিা; মহাঘিন, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৯০০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদ, সিিা: ম া: মহাঘিন, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৮০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা

২৯০১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা একলাি স য়া, সিিা; ম া; 

মহাঘিন,িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৭০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৯০২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা বুলু মিগ , স্বা ী: আব্দু 

ম ািাঘলি, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৯০৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদ আল , সিিা: আলী 

আকির, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৯০৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাজু  উসিন, সিিা: আলী 

আকির, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিঘনর  র

২৯০৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কসর , সিিা: ছঘলা ান, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিঘনর  র

২৯০৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাফর, সিিা: আলী আকির, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিঘনর  র

২৯০৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরু, সিিা: আলী আকির, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ টিঘনর  র

২৯০৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর নিী, সিিা: নজু  উসিন, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৯০৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল খাঘয়র, সিিা: মুকবুল 

আহম্মদ, িাং- াসল িাড়া, 

ছনঘখালা, সিএ খালী, িদর

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭ মিস িাকা  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৯১০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জা াল, সিিা: মৃি ছছয়দ নুর, 

িাং- াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৯১১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াহঘছনা, স্বা ী:  াঘলক, িাং-

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৯১২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: রসখ , সিিা: সিরাজুল হক, -

 াসল িাড়া, ছনঘখালা, 

সিএ খালী, িদর

০.২৪ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৯১৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিছার, সিিা: ম া: নাসছর, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৭৬৭  াটির  র

২৯১৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা র জান আল, সিিা: ছিয়দ নূর, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯১৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাসখ মিগ , স্বা ী: আলী মহাঘিন, 

, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯১৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু শুক্রুর, সিিা: মৃি জসহর 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯১৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আ ান উল্লাহ, সিিা: আস র 

মহাঘিন, , িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯১৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কসির মহাঘিন, সিিা: আস র 

মহাঘিন, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯১৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবুল মহাঘিন, সিিা: আস র 

মহাঘিন, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯২০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সদল রাজ, স্বা ী: কাজল আহ দ,  

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৯২১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সদলদার, সিিা: কাজল আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯২২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদ, সিিা: হাজী নুর,  িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯২৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিছার, সিিা: ম া: নাসছর, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯২৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর কাঘদর, সিিা: ম া: 

নাসছর,িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯২৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ওি ান গসণ, সিিা: আবু িক্কর,  

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯২৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা র জান আলী, সিিা: ছিয়দ নুর,  

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯২৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা লুৎফর রহ ান, সিিা: ছিয়দ 

উল্লাহ,  িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯২৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  নছুর আল , সিিা: ছিয়দ 

উল্লাহ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯২৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু শুক্রুর, সিিা: ছিয়দ উল্লাহ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯৩০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সুলিান, সিিা: নুর আহ দ, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৩১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু িাঘহর, সিিা: ও র কাজী, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

Page 1170



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৯৩২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মুিসল , সিিা: আক্কাি আলী, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৩৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জসহর, সিিা: ছিয়দ আহ দ, িাং-

 উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৩৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছিয়দ আহ দ, সিিা: সুলিান 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৩৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইিলা , সিিা: ছিয়দ আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৩৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আস ন, সিিা: ছিয়দ আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৩৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জয়নাল, সিিা: ছিয়দ আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯৩৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ও র কাজী, সিিা: ম াহাহার, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৩৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আলী আকির, সিিা: ম াজাহার, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৪০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু িা া, সিিা: ও র কাজী, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৪১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াক্তার স য়া, সিিা: িসের 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৪২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মরাকিানা (িাসখ) সিিা: আলী 

মহাঘিন, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র
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দাগ
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খসিয়ান
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৯৪৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  ঞ্জুর আল , সিিা: আব্দুর রসহ , 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯৪৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আদর, সিিা: আিদু রসহ , িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৪৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাহাঙ্গীর আল , সিিা 

নজমুসিন,  িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ দালান  র

২৯৪৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আি িক্কর, সিিা: োিশু আল , 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯৪৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা লাইলী মিগ , স্বা ী: আব্দু ছালা , 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৪৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা খুরসেদা মিগ , স্বা ী: িাগর, , 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

২৯৪৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: িাবুল, সিিা: ম াক্তার 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯৫০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদুল আল , সিিা: আস র 

হা জা, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

২৯৫১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসি আল , সিিা: নুর আল , 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

২৯৫২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মহলাল উসিন, সিিা: ম াক্তার, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯৫৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছিয়ি আলী, সিিা: ে শু আলী,  

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৯৫৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ওি ান, সিিা: ম াস্তাক, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৬৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ দালান  র

২৯৫৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আস র হা জা, সিিা: আবুল 

কাসছ , িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

২৯৫৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আল , সিিা: আস র 

হা জা,  িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৫৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াস্তাক, সিিা: মিকান্দার, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৫৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  ালী মহাঘিন, সিিা: ই   েসরফ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৫৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাসিি, সিিা: আলী আহ দ, িাং-

 উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৬০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ই া  মহাঘিন, সিিা: সুলিান, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

২৯৬১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাসনফ, সিিা: আবুল কাঘে , 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯৬২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদুল আল , সিিা: মৃি ছছয়দ 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯৬৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফুরকান, সিিা: মৃি মুিসল , িাং-

 উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯৬৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল কাঘদর, সিিা: কালু স য়া, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৯৬৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রাসজয়া, স্বা ী: কা াল, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯৬৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জািাি মিগ , স্বা ী: নুরুেসি,  

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৬৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  ঘনায়ারা, স্বা ী: ছাল ান 

িারঘিি, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৬৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা খুরসেদা, সিিা: হাসক  উল্লাহ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৬৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৬৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োসহদা, স্বা ী: ইয়াসছন,  িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৭০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আলী মহাঘিন, সিিা: লাল স য়া, , 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৭১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসহ া, সিিা:  সুসল ,  িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৭২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রু ানা, সিিা: িাইদী মহাঘিন, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯৭৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিরুনী, স্বা ী: সিরাজ স য়া, , 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯৭৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: কালূ সিিা: মৃি এরোদ 

আলী,  িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৭৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াজাঘম্মল হক, সিিা: ছছয়দ 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৯৭৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা খাঘলদা আক্তার, স্বা ী: মৃি রসি 

আল ,  িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৬৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

২৯৭৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িছসল া, স্বা ী: জাফর আল , 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

২৯৭৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা গফুর আল , সিিা: মৃি ইব্রাসহ , 

 িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ দালান  র

২৯৭৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মখারঘেধ আল , সিিা: মৃি 

ইব্রাসহ , িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৮০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কুলছু া, স্বা ী: কালা স য়া, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৮১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা েসফ আল , সিিা: ফসকর 

ম াহাম্মদ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৮২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাফর আল , সিিা: সুলিান 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ দালান  র

২৯৮৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াজাঘম্মল হক, সিিা: সুলিান 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৮৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কালু, সিিা: সুলিান আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৮৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আি া, স্বা ী: ম া: হাঘি , িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৮৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সুলিান, সিিা: মৃি মুহাব্বি 

আলী, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র
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সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ
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খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৯৮৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাসছনা মিগ , স্বা ী নুর আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৮৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইিলা , সিিা: নুর আহ দ, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৮৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: সলটন, সিিা: মৃি সিকান্দার 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৯০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কসর  উল্লাহ, সিিা:   িাজ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯৯১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর কসির, সিিা: ম া: নুরু, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৯২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সহরু স য়া, সিিা: ম া: নুরু, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

২৯৯৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু রহ ান, সিিা: আব্দু রসহ , 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ কাগঘজর  র

২৯৯৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: েসফক, সিিা:  সনর 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৯৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আল , সিিা: ম াস্তাক আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৯৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা েসহদুল হক, সিিা: ইউসুফ,  িাং-

 উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

২৯৯৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইয়াছস ন, স্বা ী: জাহাঙ্গীর, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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খসিয়ান
আর.এি দাগ
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খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৯৯৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সিউটি, স্বা ী: জাহাঙ্গীর,  িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

২৯৯৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জা াল মহাঘিন, সিিা: েরীফ 

মহাঘিন, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০০০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর মহাঘিন, সিিা: জা াল 

মহাঘিন, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০০১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা অসল উল্লাহ, সিিামৃি: আস র 

মহাঘিন, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

৩০০২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আসজজুর রহ ান, সিিা: মৃি 

ম াস্তাক আহ দ,  িাং- উত্তর 

নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

৩০০৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রুসি, স্বা ী: কসর ,  িাং- উত্তর 

নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

৩০০৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু শুক্রুর, সিিা: ফসরদুল 

আল , িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

৩০০৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: জাঘকর, সিিা: েসফ উল্লাহ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

৩০০৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাসছনা, সিিা: ফজল আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

৩০০৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মদঘলায়ার মহাঘিন, সিিা: আিদুর 

শুকুর, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৪৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

৩০০৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নাসহদা, স্বা ী: ম া: ফারুক, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩০০৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হায়দার আলী,, সিিা: মৃি আিা 

আলী, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

৩০১০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আসরফা মিগ ,, স্বা ী: কাঘদর 

মহাঘিন, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

৩০১১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িদর আলী, সিিা: আঘক্কল আলী,  

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

৩০১২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িারঘ জ, সিিা: আবুল কালা ,  

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

৩০১৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছসল , সিিা: মৃি হািান আলী, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০১৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা েসহদুল আল , সিিা: ম া: িকর, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

৩০১৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছিয়দ উল্লাহ, সিিা: ম া: িকসু,  

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০১৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াকঘলছ ম ৌল ী, সিিা: 

অজ্ঞাি, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০১৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফাঘি া, স্বা ী: হাঘফজ, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০১৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মুিাসল , সিিা: গুরা স য়া,  িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০১৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  ািান, সিিা: নুর নিী, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৪০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র
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সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩০২০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  ামুনুর রসেদ, সিিা: মৃি 

  িাজ আহ দ,  িাং- উত্তর 

নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০২১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কসির আহ দ, সিিা:  ি 

  িাজ আহ দ, িাং- উত্তর 

নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০২২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিটান আলী, সিিা: আব্দুল হক, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০২৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইিলা , সিিা: আব্দুল হক, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০২৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: ছালা , সিিা: আব্দুল হক,  

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

৩০২৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা র জান, সিিহা: কালু স য়া, িাং-

 উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০২৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর আল , সিিা: আব্দুল জসলল, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০২৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সিরাজুল হক, সিিা: মৃি জালাল 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০২৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  সনর আহ দ, সিিা: মৃি জালাল 

আহ দ,  িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০২৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাসিবুল্লাহ, সিিা:  সনর আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৩০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মহলাল, সিিা: আব্দু ছালা ,  িাং-

 উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র
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দাগ
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খসিয়ান
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩০৩১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাহাদুর, সিিা: নুরুল হক, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৩২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ওি ান গসণ, সিিা: আব্দুল 

খাঘলক, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৩৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  ঞ্জুর আল , সিিা: আিদুল 

খাঘলক, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৩৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  াহাবুবুল হক, সিিা: আব্দুল 

খাঘলক, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৩৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসফক, সিিা: আব্দুল খাঘলক,  

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৩৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ই ান মহাঘিন, সিিা: আবুল 

কাঘে , িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৩৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িায়তুল্লাহ, সিিা: ছছয়দ আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৩৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মহফাজি, সিিা: ছিয়দ আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

৩০৩৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিছার, সিিা: ছিয়দ আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৪০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদ আল , সিিা: আু্দদুল 

হাসক , িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৪১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মিসল , সিিা: আব্দুল হাসক , 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩০৪২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা লালু স য়া, সিিা: োহাি উসিন, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৪৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবুল কালা , সিিা: নুরুচজ্ছসি, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৪৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: র জান, সিিা: অজ্ঞাি, িাং-

 উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৪৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল কাঘদর, সিিা: আব্দুল 

হাসডক , িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৪৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সগয়াি উসিন, সিিা: নিী 

মহাঘিন,  িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ দালান  র

৩০৪৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর মহাঘিন, সিিা: জালাল 

মহাঘিন, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৪৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রসেদ, সিিা: ম া: নিী,  িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৪৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: নিী, সিিা:  ও র আলী, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৫০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: হারুন, সিিা: ম া: নিী,িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৫১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইকরা , সিিা: জহুর আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৫২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োহাি স য়া, সিিা: আলী 

আকির, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

Page 1181



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩০৫৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছুরুি আলী, সিিা: আলী আকির, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৫৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবুল মহাঘিন, সিিা: কসির 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৫৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: আস ন, সিিা: কসির 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ দালান  র

৩০৫৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাসনফ ম ম্বার, সিিা: আবুল 

কাঘে  ম ম্বার, িাং- উত্তর 

নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

৩০৫৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কাঘদর, সিিা: মৃি হাসদ মহাঘিন, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ দালান  র

৩০৫৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাঘকর, সিিা: মৃি হাসদ মহাঘিন, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৫৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু ছালা , সিিা: জহুর আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

৩০৬০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মহাছন, সিিা: রসেদ আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

৩০৬১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আলী মহাঘিন, সিিা: মগালা  

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৬২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছাঘলহা, স্বা ী: ম া: আলী, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৬৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু ো া, সিিা: আলী আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩০৬৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দু  শুকুর, সিিা: ওয়াঘহদ 

আলী, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৬৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফারুক, সিিা: আব্দুর শুকুর, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৬৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আ ান উল্লহ, সিিা: রসেদ, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৬৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা পুসিকা, সিিা: আির আলী, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

৩০৬৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাদো, সিিা: আির আলী, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৬৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুর রসহ , সিিা: কালু, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৭০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আব্দুল কসর , সিিা: কালু, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৭১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর ম াহাম্মদ, সিিা: ম া: েসফ 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৭২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নাসছর, সিিা: ম া: েসফ, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৭৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর নিী, সিিা: ও র আলী,  িাং-

 উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৭৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু িাঘহর, সিিা: ধলু,  িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র
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দাগ
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খসিয়ান
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩০৭৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জহুরা, সিিা: ধলু, িাং- উত্তর 

নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৭৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু িাঘলি, সিিা: ধলু,  িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৭৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছাঘির আহ দ, সিিা: িজল 

আহ দ,  িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৭৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা খুরঘেদ আল , সিিা: িজল 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৭৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আসজজুর রহ ান, সিিা: জহুর 

আহ দ,  িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৮০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা লালু, সিিা: জহুর আহ দ, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৮১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ো শুল আল ি, সিিা: আবুল 

মহাঘিন,  িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৮২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছছয়দ, সিিা: ধলু, িাং- উত্তর 

নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৮৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িসদ, সিিা: আবুল মহাঘিন, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ দালান  র

৩০৮৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জাফর আল , সিিা: আব্দূল 

হাসক , িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৮৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছছয়দ আল , সিিা: আব্দুল 

হাসক , িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র
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দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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খসিয়ান
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩০৮৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাবুল, সিিা: কসর  িকসু, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৮৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা স জান, সিিা: ফুরকান, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৮৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা সজয়াবুল হক, সিিা: মৃি ছছয়দ 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৮৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কসর , সিিা: মৃি ছছয়দ আহ দ, 

 িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৯০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াক্তার, সিিা: আিদুল গফুর, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৯১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আক্তার, সিিা: আব্দুল গফুর, িাং-

 উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ দালান  র

৩০৯২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুিাহার, স্বা ী: মৃি নুর আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৯৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা এরোদ উল্লাহ, সিিা: নুরু, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৯৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর জাহান, স্বা ী: মৃি ছছয়দ 

আল , িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৯৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মোয়াঘয়ি, সিিা:  সনর আহ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৯৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ে সু আল , সিিা: সুলিান,  

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩০৯৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরু, সিিা: মৃি ম া: িকসু িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৯৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাবুল, সিিা: সছসিক, িাং- উত্তর 

নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩০৯৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মলডু, সিিা: সছসিক, িাং- উত্তর 

নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১০০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর আহ দ, সিিা: মৃি সুলিান,  

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১০১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আস ন, সিিা: মৃি সুলিান, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১০২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মরজাউল কসর , সিিা: ফজল 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

৩১০৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আস ন, সিিা: আব্দুল 

খাঘলক, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১০৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াস্তাক স য়া, সিিা: আব্দুল 

খাঘলক, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১০৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা েসহদুল আস ন, সিিা: আব্দুল 

খাতলক, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১০৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মদঘলায়ার , সিিা: আব্দুল 

কাঘলক, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১০৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োহজাহান, সিিা: ফসরদ আল , 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩১০৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মুস ন, সিিা: আস র হা জা, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১০৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োহাি স য়া, সিিা: নুর ছালা , 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১১০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মফরঘদৌি, সিিা: কাঘদর, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১১১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আক্তার, সিিা: নুরুল হক, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১১২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োহ আল , সিিা: ছফর আ দ, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

৩১১৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িাসদ আল , সিিা: ছফর 

আহ দ,  িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১১৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা হাছু মিগ , স্বা ী: অজ্ঞাি,  িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১১৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুরুল আস ন, সিিা: রসেদ 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১১৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আস র হা জা, সিিা: হাসদ 

মহাঘিন, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১১৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা র জান, সিিা: হাসদ মহাঘিন, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১১৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম ািারক, সিিা: হাসদ মহাঘিন, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ দালান  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩১১৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ছসব্বর আহ দ, সিিা: ফসকর 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১২০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ইিলা , সিিা: ইব্রাহী , িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১২১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মহলাল, সিিা: মুজাঘম্মল, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১২২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু িাঘহর, সিিা: অজ্ঞাি, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১২৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কাঘে , সিিা: অজ্ঞাি, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১২৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িসদ আল , সিিা: ফসকর 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১২৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা গফুর আল , সিিা: মৃি ইব্রাহী , 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

৩১২৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা খুরঘেদ আল , সিিা: ইব্রাহী , 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১২৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মুিসল , সিিা: ইব্রাহী , িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১২৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াস্তাক, সিিা: ইব্রাহী , িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১২৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কালু স য়া, সিিা: ইব্রাহী , িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩১৩০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদুল হক, সিিা: আব্দুল হক, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৩১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদুল আল , সিিা: মৃি আবুল 

মহাঘিন, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৩২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জয়নাল আঘিদীন, সিিা: মৃি নিী 

মহাঘিন, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৩৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িসদউল আল , সিিা: জয়নাল 

আঘিদীন, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৩৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদু েক্কুর, সিিা: আলী 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৩৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর আল , সিিা: মৃি ছফর 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৩৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু িাঘহর, সিিা: মৃি কসর  

িাজ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৩৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম া: আল , সিিা: মৃি ছফর 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৩৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মুজাঘম্মল হক, সিিা: মৃি আবুল 

মহাঘিন, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৩৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা নুর আল , সিিা: নুরু,  িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৪০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কা াল, সিিা: আব্দুল ওদুদ, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩১৪১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ফসরদুল  আল , সিিা: ওসল 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৪২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা েহর আলী, সিিা: মৃি ওসল 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৪৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োহাি উসিন, সিিা: ফসরদুল 

আল , িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৪৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ও র ফারুক, সিিা: মৃি কাঘদর 

মহাঘিন, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৪৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আিদু শুকুর, সিিা: ফসরদুল 

আল , িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ দালান  র

৩১৪৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা অসল উল্লাহ, সিিা: আস র 

মহাঘিন,  িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৩৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ দালান  র

৩১৪৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  নছুর আল , সিিা: মৃি আলী 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.৩০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ মিস িাকা  র

৩১৪৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম ািারক, সিিা: জা াল, িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.১০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৪৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োহাদৎ মহাঘিন, সিিা: জা াল, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.০৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৫০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কাইয়ু , সিিা: মৃি  সনর 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৫১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা রুস , স্বা ী: কসর , িাং- উত্তর 

নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৫২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা  সনর, সিিা:  নছুর আল , িাং- 

উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩১৫৩ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আবু িাঘহর, সিিা: আব্দুল 

কাঘদর, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৫৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ম াক্তার আহঘ দ, সিিা: নুরুল 

হক, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.১০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৫৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা িরওয়ার কা াল, সিিা: মৃি 

 সনর আহ দ,  িাং- উত্তর 

নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.০৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭ টিনঘিট  র

৩১৫৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা েসহদ উল্লাহ, সিিা: মৃি ফজল 

আহ দ, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.১০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৫৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা জসি  উসিন, সিিা: মৃি নুরুল, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.১০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৫৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা আঘয়ো আক্তার, স্বা ী: আলিাজ 

স য়া, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৫৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা োহ আল , সিিা: আব্দুল গফুর, 

িাং- উত্তর নয়ািাড়া, সিএ খালী

০.১৫ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৬০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা ই ান েরীফ, সিিা: আবুল 

কাঘে , িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৬১ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা কা াল মহাঘিন, সিিা: আবুল 

মহাঘিন, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.০৮ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৬২ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর সিএ খালী সদস র ম ানা মুিী আক্তার, স্বা ী: আবু িক্কর 

সছসিক, িাং- উত্তর নয়ািাড়া, 

সিএ খালী

০.১০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ৫৭  াটির  র

৩১৬৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফসকর আহ দ, সিিা:মৃি ম া: 

হাঘে , িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ িািাসল  াছুয়া খালী নাই নাই ১২২৭২ ০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩১৬৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আকিার মহাঘিন, সিিা: ফসকর 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.২৫০ সিএ খালী নাই নাই ০ নাই নাই  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩১৬৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফারুক, সিিা: মৃি জাফর আল ,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ০ নাই নাই  াটির  র

৩১৬৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী গুলজার মিগ , স্বা ী: মৃি এরোদ 

উল্লাহ,  িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২৯০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩১৬৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম ৌঃ নূর আহ দ, সিিা: মৃি 

েসহদ উল্লাহ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.২৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ ০ নাই নাই  াটির  র

৩১৬৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আসল মহাঘিন, সিিা: মৃি সছসিক 

আহ দ  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৩০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৬৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছানা উল্লাহ, সিিা: মৃি সছসিক 

আহ দ  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.২৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৭০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নিী মহাঘিন, সিিা:মৃি সছসিক 

আহ দ  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩১৭১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জসি , সিিা: মৃি নুর আহ দ  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩১৭২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ আল , সিিা:মৃি আস র 

মহাঘিন,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৭৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ কসর , সিিা: মৃি আস র 

মহাঘিন িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৭৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মরাঘকয়অ মিগ , স্বা ী: ম া: 

মহাঘিন  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৭৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  সন আল , সিিা: মৃি ছিয়দ 

নূর, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র
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ম ৌজা
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দাগ
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খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩১৭৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আসজজ, সিিা: মৃি িাচা স য়া,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৭৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রসহ , সিিা: আসজজ িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই মিস িাকা  র

৩১৭৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রসেদা মিগ , স্বা ী: হাঘে , িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৭৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রসফক, সিিা: মৃি  সফজ উল্লাহ,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৮০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আনচার, সিিা: মৃি  সফজ 

উল্লাহ, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৮১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রুসি আকিার, স্বা ী: োঘহদ,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৮২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আকিার আহ দ, সিিা: মৃি 

 সফজ উল্লাহ,  িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৮৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াক্তার আহ দ, সিিা: মৃি 

 সফজ উল্লাহ,  িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৮৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  কসুদুর রহ ান, সিিা: মৃি 

 সফজ উল্লাহ,  িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৮৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী স জান, সিিা: মৃি কালু,  িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.০৯০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৮৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সিরাজ উল্লাহ, সিিা: মৃি কাঘে , 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩১৮৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী োহানা মিগ , স্বা ী: কা াল 

মহাঘিন,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই মিস িাকা  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩১৮৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: হাস দ, সিিা: মৃি আলী 

আকির,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৮৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নজরুল ইিলা , সিিা: মৃি নসজর 

আহ দ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই মিস িাকা  র

৩১৯০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফসরদ আহ দ, সিিা: মৃি 

এ দাদ স য়া,  িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩১৯১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জাহাঙ্গীর আল , সিিা: মৃি 

ছিয়দ নূর,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩১৯২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল ইিলা , সিিা: আস র 

হা জা, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই মিস িাকা  র

৩১৯৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আস র হা জা, সিিা: আিদু 

জসলল,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৯৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুর রসেদ, সিিা: আস র 

হা জা,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই মিস িাকা  র

৩১৯৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল আস ন, সিিা: আস র 

হা জা,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১৮০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৯৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিছার, সিিা: আস র হা জা, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৯৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মছনুয়ারা, সিিা: আস র হা জা,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩১৯৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াক্তার আহ দ, সিিা: নসজর 

আহ দ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩১৯৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ো সুল আল , সিিা: নসজর 

আহ দ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩২০০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জাফর আল , সিিা: নসজর 

আহ দ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩২০১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর নিী, সিিা: ম া: েসফ,  িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩২০২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী োহ আল , সিিা: নসজর 

আহ দ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩২০৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: আল , সিিা: নসজর 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩২০৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আলী জসহর, সিিা: মৃি সুলিান,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই মিস িাকা  র

৩২০৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মহলাল, সিিা: আবু ো া,  িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩২০৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী েসফকুর রহ ান, সিিা: িাদো 

স য়া,   িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩২০৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ  ু্অল , সিিা: মৃি 

ম াহাম্মদ মহাঘিন,   িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩২০৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ওি ান, সিিা: সুলিান আহ দ,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩২০৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী এরোদ, সিিা: মৃি নুর আহ দ,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩২১০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নিী মহাঘিন, সিিা: কালা স য়া,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র
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ম ৌজা
সি.এি  
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সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩২১১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাস দা, স্বা ী আিছার,  িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩২১২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নিী মহাঘিন, সিিা: আিদু জব্বার, 

 িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩২১৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাসিবুর রহ ান, সিিা: মৃি 

ম াস্তাক আহ দ,  িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.০৭০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩২১৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু খাঘলক, সিিা: আবু ছিয়দ, 

 িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩২১৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল আিছার, সিিা: আবুল 

কালা ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৯০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই মিস িাকা  র

৩২১৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রসেদ আহ দ, সিিা: মৃি 

আেরাফ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩২১৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী এহিান, সিিা: মৃি আ ান উল্লাহ, 

 িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩২১৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সিরাজ, সিিা: ইউসুফ,  িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩২১৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মগালা  কাঘদর, সিিা: মগালা  

েরীফ,  িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩২২০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল ইিলা , সিিা: মৃি ম াক্তার 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩২২১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল্লাহ, সিিা: ম া: ইউসুফ,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩২২২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী েসফ উল্লাহ, সিিা: মৃি ইিলা ,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩২২৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জব্বার আহ দ, সিিা: সুলিান 

আহ দ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩২২৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জসি , সিিা: িাদো স য়া,  িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩২২৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  াহমুদুল হক, সিিা: িাদো, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩২২৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী র জান, সিিা: িাদো, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩২২৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মরাকিানা, স্বা ী: জসি  উসিন,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩২২৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল কাঘদর, সিিা: মৃি 

েসফউল  ু্অল , িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই িাকা  র

৩২২৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী লাল স য়া, সিিা: মৃি আব্বাি 

উসিন, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই িাকা  র

৩২৩০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আলী মহাঘিন, সিিা: মৃি নুর 

মহাঘিন,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৬৯০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩২৩১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মরজাউল, সিিা: মৃি নুর মহাঘিন, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩২৩২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আজ , সিিা: এনা ,  িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩২৩৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ আকির, সিিা: মৃি নসজর 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৫৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই মিস িাকা  র

৩২৩৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী এরোদ উল্লঅহ, সিিা: মৃি নসজর 

আহ দ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩২৩৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী েসহদ উল্লাহ, সিিা: মৃি নসজর 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩২৩৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল হুদা, সিিা:  সনর আহ দ,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৩৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িাদো স য়া, সিিা: আসজজুর 

রহ ান,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৩৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জসি  উসিন, সিিা: আিদু 

িালা ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই মিস িাকা  র

৩২৩৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী গুরা স য়া, সিিা: মৃি ম াখঘলছুর 

রহ ান,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৪০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: ইউনছ, সিিা: গুরা স য়া,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৪১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সনজা  উসিন, সিিা: নুরুল হক,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৪২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ো সু আল , সিিা: িদর 

আহ দ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৪৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু িকর, সিিা: ো সু আল ,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৪৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী খুরসেদা, স্বা ী: আিদু গফুর,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৯০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৪৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কা াল মহাঘিন, সিিা: মৃি আলী 

আহ দ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩২৪৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: মহাঘিন, সিিা: মৃি আলী 

আহ দ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৪৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু ছিয়দ আনু, সিিা: মৃি 

আকিার আহ দ, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৪৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আল গীর, সিিা: হাস দ মহাঘিন, 

 িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৪৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কাঘদর, সিিা: ইউনুছ, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৫০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আস র মহাঘিন, সিিা: মৃি গুল 

মহাঘিন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৫১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল আস ন, সিিা: মৃি নুরুল 

ইিলা ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৫২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবুল কাঘি , সিিা: মৃি 

সুলিান আহ দ, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৫৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবুল কাঘে , সিিা: মৃি 

িক ল আলী,  িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৫৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  াহমুদুল হক, সিিা: আবুল 

কাঘে ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৫৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আল , সিিা: মৃি আী আহ দ,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৫৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ইসিি িাবুল, সিিা: মৃি আী 

আহ দ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

.3.10 সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৫৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ো সুল আল , সিিা: ম া: স য়া, 

 িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

0.4 সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩২৫৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী োঘহর স য়া, সিিা: মৃি নাসজর 

মহাঘিন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৫৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছসল  উল্লাহ, সিিা: মৃি স য়া 

মহাঘিন,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৯০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৬০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল্লাহ, সিিা: সিরাজুল হক,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৬১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মের আলী, সিিা: মৃি নসজর 

আহ দ,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৬২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মিকান্দার, সিিা: মৃি খসলল,  

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৬৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: মহাঘিন, সিিা: মিকান্দর, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৬৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জসহর আহ দ, সিিা: মৃি  সনর 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৬৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মিকান্দার, সিিা: মৃি স য়া 

মহাঘিন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৬৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী েসফ উল্লাহ, সিিা: মৃি স য়া 

মহাঘিন,  িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৬৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ইউসুফ, সিিা: মৃি স য়া মহাঘিন, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১১০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৬৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আল গীর, সিিা: এখলাছুর 

রহ ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১৩০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই মিস িাকা  র

৩২৬৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ইউসুফ, সিিা: মৃি েসফ উল্লাহ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩২৭০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী েসহদ উল্লাহ, সিিা: মৃি  কবুল 

আহ দ,িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৭১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: েসফ, সিিা: মৃি আলী 

আকির, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৮০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৭২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল কসর , সিিা: মৃি ম া: 

আলী, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৭৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু িবুর, সিিা: মৃি ম া: 

আল ,িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৯০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৭৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবুল কালা , সিিা: মৃি আল , 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৭৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িসের আহ দ, সিিা: হাসিবুর 

রহ ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৮০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৭৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছানা উল্লাহ, সিিা: মৃি আবু 

রহ ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১২ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৭৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মগালা  রহ ান, সিিা: মৃি 

জাকাসরয়া, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৬০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৭৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কা াল, সিিা: মৃি জাকাসরয়া, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৪০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৭৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জসহর আহ দ, সিিা: মৃি আবুল 

িের,িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৪০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৮০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িক্তার স য়া, সিিা: মৃি আবুল 

িের, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৪০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৮১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী   িাজ মিগ , স্বা ী: মৃি েসফ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই মিস িাকা  র

৩২৮২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছসল  উল্লাহ, সিিা: নুর আহ দ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৮৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ০.৩০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩২৮৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু রসহ , সিিা: মৃি ছিয়দ 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১৫ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৮৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল হক , সিিা: মৃি ছিয়দ 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৮৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল হক, সিিা: মৃি ছিয়দ 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.২০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৮৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আহছান উল্লাহ, সিিা: মৃি 

আিদুল কসর , িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৮৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী খুরসেদ আল , সিিা: মৃি 

আসজজুর রহ ান, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৮৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  াহবুি আল , সিিা: মৃি িদর 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.২০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৯০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর আল , সিিা: মৃি িদর 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৯১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আল গীর, সিিা: আিদুল 

ম ানাফ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৮০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৯২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল আল , সিিা: মৃি নুর 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৯৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল , সিিা: মৃি নুর আহ দ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৯৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ নুর, সিিা: আিদুল িারী, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৯৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আঘনায়ারা, স্বা ী: মৃি ছিয়দ 

কসর , িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৯৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নিী মহাঘিন, সিিা: আিদুল িারী, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র
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খসিয়ান
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩২৯৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: েসফ, সিিা: মৃি আিদু 

ছালা , িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই মিস িাকা  র

৩২৯৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল িারী, সিিা: মৃি নুর 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩২৯৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নিী মহাঘিন, সিিা: আিদুল িারী, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩৩০০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মগালা  রহ ান, সিিা: মৃি 

আিদুল ছালা , িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩০১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী   িাজ, সিিা: মৃি আিদু রি, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩০২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আঘয়ো মিগ , স্বা ী: মৃি কা াল 

মহাঘিন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩৩০৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মদঘলায়ার মহাঘিন, সিিা: নুরুল 

হক, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩৩০৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সদলদার মিগ , স্বা ী: মৃি 

জয়নাল আঘিদীন, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩৩০৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী োহ আল , সিিা: মৃি আবুল 

মহাঘিন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১৩০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩০৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর ইিলা , সিিা: আবুল িের, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩৩০৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম ৌ:  াহবুি, সিিা: মৃি স য়া 

মহাঘিন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩০৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: রুঘিল, সিিা: কা াল, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র

৩৩০৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: কা াল, সিিা: মৃি িাচা 

স য়া, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২ নাই নাই  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৩১০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল হক, সিিা: মৃি ইিলা , 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩১১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জয়নাল আঘিসদন, সিিা: মৃি 

কসির আহ দ, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩১২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আকিার আহ দ, সিিা: 

আসজজুর রহ ান, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই িাকা  র

৩৩১৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ আল , সিিা: হাসিবুর 

রহ ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩১৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী েসফ উল্লাহ, সিিা: স য়া মহাঘিন, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই দালান  র

৩৩১৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সিকান্দার, সিিা: স য়া মহাঘিন, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই দালান  র

৩৩১৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সদলারা মিগ , স্বা ী: মৃি আিদুল 

কসর , িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩১৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রসেদ, সিিা: সকির আহ দ, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩১৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাঘজরা মিগ , স্বা ী: মৃি আিদুল 

কসর , িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩১৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ নুর, সিিা: মৃি আিদুর 

রসেদ, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩২০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ কসর , সিিা: আবুল 

হাঘি , িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই টিঘনর  র

৩৩২১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কসর , সিিা: মৃি অসল আহ দ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২১৬৬ নাই নাই  াটির  র

৩৩২২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ আকির, সিিা: মৃি আবুল 

হাঘি , িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৩২৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রাঘেদা আকিার, স্বা ী: মৃি 

ছিয়দ, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩২৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দুর রহ ান, সিিা: মৃি 

ইি াইল, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩২৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সিরাজুল হক, সিিা: মৃি 

ইি াইল, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩২৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দুল হক, সিিা: মৃি 

ইি াইল, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩২৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আসজজুর রহ ান, সিিা: মৃি 

ইি াইল, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩২৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী স জান, সিিা: মগালা  রহ ান, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩২৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আস র হা জা, সিিা: ম া: কালু, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৩০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আস র মহাঘিন, সিিা: ম া: কালু, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩৩১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবুল মহাঘিন, সিিা: ম া: কালু, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৩২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জাফর, সিিা: ম া: েরীফ, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৩৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নাসজর মহাঘিন, সিিা: ম া: কালু, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৩৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হুরুল হক, সিিা: দুদু স য়া, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩৩৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু ছালা , সিিা: দুদু স য়া, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৯০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৩৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল ইিলা , সিিা: দুদু স য়া, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৩৩৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ইি াইল, সিিা: মৃি গুরা স য়া, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৩৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: হাছান, সিিা: মৃি ঠান্ডা 

স য়া, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৩৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: হাছান, সিিা: মৃি সুলিান 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৪০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী খুইল্লযা স য়া, সিিা: মৃি সুলিান 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩৪১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর আহ দ, সিিা: মৃি 

ম াজাঘহর, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৪২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবুল কালা , সিিা: মৃি 

সিরাজুল হক, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩৪৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  নজুর আল , সিিা: মৃি কালা 

স য়া, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৪৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ো সু আল , সিিা: মৃি আস র 

হা জা, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৪৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফসরদুল আল , সিিা: মৃি 

আিদুল জব্বার, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩৪৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িসদউল আল , সিিা: আিদুল 

জব্বার, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩৪৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী েসফকুর রহ ান, সিিা: মৃি 

আিদুল জব্বার, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩৪৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ আল , সিিা: মৃি আিদুল 

জব্বার, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩৪৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আস ন উল্লাহ, সিিা: মৃি 

সিকান্দার, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৩৫০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ডা: িাইফুল ইিলা , সিিা: মৃি 

আবুল কাঘি , িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩৫১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াস্তফা খাতুন, স্বা ী: মৃি 

ইউসুফ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৫২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মহলাল, সিিা: মৃি নসজর 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৫৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী খুরঘেদ আল , সিিা: আবু 

িাঘহর, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৫৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু সছসিক, সিিা: আবুল 

িাোর, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৫৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া:  সনর, সিিা: মৃি 

ম াজাঘহর, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৫৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জস লা, স্বা ী: র জান আলী, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৫৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল  সজদ, সিিা: িাচা স য়া, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩৫৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল ম ািাঘলি, সিিা: মৃি 

ঠান্ডা স য়া, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৯০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৫৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সিরাজ, সিিা: আিদু শুক্কুর, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৬০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল  ািান, সিিা: মৃি 

ইছহাক, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩৬১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু শুক্কুর, সিিা: িাচা স য়া, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৯০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৬২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাস দ উল্লাহ, সিিা: কালু, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৩৬৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রসফক, সিিা: মৃি আবু িাঘলি, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩৬৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কালা স য়া, সিিা: মৃি আব্বাি 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৬৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু িাঘহর, সিিা: মৃি মগালা  

রহ ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৬৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জাঘকর মহাঘিন, সিিা: মৃি িজল 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩৬৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল হক, সিিা: মৃি রসেদ 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ৩৩৮০ নাই নাই  াটির  র

৩৩৬৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সদদারুল আল , সিিা: মৃি 

জাফর আল , িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই  াটির  র

৩৩৬৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আলিাজ, সিিা: আ ান উল্লাহ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৩৭০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী োহজান, সিিা: ইসলয়াি, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই  াটির  র

৩৩৭১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাঘজরা মিগ , স্বা ী: মৃি  নছুর 

আল , িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই  াটির  র

৩৩৭২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল আসজ , সিিা: নুরুল হক, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই  াটির  র

৩৩৭৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু রসহ , সিিা: ফসকর 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩৩৭৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জা াল স য়া, সিিা: মৃি দুদু 

স য়া, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩৩৭৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী োহ আল , সিিা: িসের আহ দ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই টিঘনর  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৩৭৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল  াঘলক, সিিা: মৃি সুরুি 

আল , িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই  াটির  র

৩৩৭৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সজাফর আল , সিিা: মৃি 

আিদুল গসন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩৩৭৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িসের আহ দ, সিিা: মৃি আিদুল 

গসন, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই  াটির  র

৩৩৭৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ কসর , সিিা: মৃি আস র 

মহাঘিন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই  াটির  র

৩৩৮০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: ইসিি, সিিা: মৃি ম া: 

মহাঘিন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই  াটির  র

৩৩৮১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর আল , সিিা: আিদু রহ ান, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই টিঘনর  র

৩৩৮২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মুিসল  উসিন, সিিা: মৃি 

আস র হা জা, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই  াটির  র

৩৩৮৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ইসলয়াি, সিিা: মৃি আিদুল গসন, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই  াটির  র

৩৩৮৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু িালা , সিিা: আিদু 

রহ ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই  াটির  র

৩৩৮৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফসরদ আল , সিিা: মৃি আিদু 

রহ ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২৩৭২ নাই নাই  াটির  র

৩৩৮৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হারুন স য়া, সিিা: মৃি খুরঘেদ 

আল , িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৩৮৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম ািসল , সিিা: মৃি আস র 

হা জা, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৩৮৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আলিাজ, সিিা: মৃি আিদু গসন, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৩৮৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রসহ  উল্লাহ, সিিা: মৃি িদর 

ম াহাম্মদ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৩৯০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল কাঘদর, সিিা: মৃি 

আসজজুর রহ ান, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৩৯১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ আল , সিিা: মৃি 

ম াজাফফর আহ দ, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৩৯২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আঘনায়ার, সিিা:  হসিন আলী, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৩৯৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ আল , সিিা: মৃি কালা 

স য়া, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৩৯৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিছার, সিিা: মৃি কালা স য়া, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৩৯৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রুহুল আস ন, সিিা: ই া  

মহাঘিন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৩৯৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ই া  মহাঘিন, সিিা: মৃি 

আিদুল আস ন, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৩৯৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু িাঘহর, সিিা: ই া  

মহাঘিন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৩৯৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আঘনায়ারা, স্বা ী: জসি , িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৩৯৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছস রা, স্বা ী: মিাঘহল, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৯০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৪০০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সিরাজ উল্লাহ, সিিা: লাল স য়া, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই টিঘনর  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৪০১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সলয়াকি আলী, সিিা: আ ান 

উল্লাহ, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪০২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম ািাহারা, স্বা ী:  নজুর 

ইিলা , িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৪০৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল আসজ , সিিা: মুিসল , 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৪০৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সগয়াি উসিন, সিিা: মৃি 

সিরাজুল হক, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪০৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াস্তাফা, সিিা: মৃি ছিয়দুর 

রহ ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪০৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল হক, সিিা: ম াস্তাফা, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪০৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  নজুর আল , সিিা: ম াস্তাফা, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪০৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল হক, সিিা: ম াস্তাফা, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৯০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪০৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  নজুর আল , সিিা: ম াস্তাফা, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪১০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু ছালা , সিিা: ম াস্তাফা, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৪১১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল ইিলা , সিিা: ম াস্তাফা, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪১২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল আস ন, সিিা: আিদুল 

আস ন, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪১৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আ ান উল্লাহ, সিিা: কসির 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪১৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জসি  উসিন, সিিা: মৃি আিদুল 

কসর , িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই দালান  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৪১৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  সনর আহ দ, সিিা: সছসিক 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪১৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রসফক, সিিা: মৃি ফজল, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪১৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জসি  উসিন, সিিা: মৃি ফজল, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪১৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ো সুল আল , সিিা: মৃি 

কা াল মহাঘিন, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪১৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী দুদু স য়া, সিিা: মৃি হাসিবুর 

রহ ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪২০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: মহাঘিন, সিিা: মৃি আিদুল 

 সজদ, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪২১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী র জান আলী, সিিা: হাসিি 

উল্লাহ, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪২২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর ইিলা , সিিা: মৃি 

ম াজাঘহর আহম্মদ, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪২৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: রানা, সিিা: গুরা স য়া, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৪২৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মরাঘকয়া, স্বা ী: গুরা স য়া, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪২৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আল গীর, সিিা: ো সুল আল , 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪২৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াস্তাক আহম্মদ, সিিা: মৃি 

ছুরুি আল , িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৪২৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল হক, সিিা: নুরুল আসজ , 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৪২৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: েসরফ, সিিা: ম াকিার 

আহম্মদ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই , া

৩৪২৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আলিাজ, সিিা: আস ন উল্লাহ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৩০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফসরদ আল , সিিা: কসির 

আহম্মদ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৩১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল আস ন, সিিা: নিী মহাঘিন, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৩২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: ইউনুছ, সিিা: মৃি রসেদ 

আহম্মদ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৩৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কসির আহম্মদ, সিিা: মৃি িাচা 

স য়া, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৩০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৩৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছসির আহম্মদ, সিিা: মৃি িাচা 

স য়া, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৩৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  াহাবুি আল , সিিা: মৃি িাচা 

স য়া, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৩৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মুছা আলী, সিিা: কসির আহম্মদ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৩৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: আল  ম ম্বার, সিিা: কালা 

স য়া, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই সিসডং  র

৩৪৩৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িসদ আল , সিিা: কালা স য়া, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৩৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল ইিলা , সিিা: মৃি অসল 

আহম্মদ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৪০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আসজজুর রহ ান, সিিা: মৃি 

আবুর খাঘয়র, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৪৪১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: হাসনফ, সিিা: মৃি আিদুল 

হাস দ, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৪২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল্লাহ, সিিা: মৃি ম া: আলী, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৪৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফসরদ আল , সিিা: আিদুর 

রহ ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৪৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আসল মহাঘিন, সিিা: আিদুর 

রহ ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৪৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: ইউনুচ, সিিা: মৃি মিালিান 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৪৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল আস ন, সিিা: আিদুল 

জব্বার, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৪৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছালা ি উল্লাহ, সিিা: মৃি 

খসলল, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই  াটির  র

৩৪৪৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী   িাজ, সিিা: মৃি জাফর 

আল , িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই টিঘনর  র

৩৪৪৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আলিাজ, সিিা: মৃি জাফর 

আল , িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই টিঘনর  র

৩৪৫০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর আহ দ, সিিা: মৃি ম াহাব্বি 

আলী, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই িাকা  র

৩৪৫১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী েসহদুল্লাহ, সিিা: মৃি ম াহাব্বি 

আলী, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৫২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সিরাজুল হক, সিিা: মৃি আসল 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৫৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মিলাল, সিিা: নুর আল , িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই মিস িাকা  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৪৫৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল আিছার, সিিা: ম া: আলী, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৫৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী োঘহদ, সিিা: মৃি ছাঘির 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৫৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাঘিজ আহ দ, সিিা: কসির 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৫৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুর রসেদ, সিিা: মৃি 

আিদুল্লাহ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৫৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী োহাজান, সিিা: আিদু রসেদ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৪৫৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ো সুল আল , সিিা: আিদুল 

রসেদ, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৬০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী োসহন, সিিা: আিদুল মিািহান, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৯০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৬১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আঘনায়ার, সিিা: মৃি হাসিি 

উল্লাহ, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১১০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৬২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রসফক, সিিা: মৃি হাসিি উল্লাহ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৬৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী   িাজ, সিিা: ফজলুল হক, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই িাকা  র

৩৪৬৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সিরাজুল হক, সিিা: সুলিান, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৪৬৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল আল , সিিা: সুলিান, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৬৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কা াল, সিিা: মৃি কসির, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৪৬৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সরয়াজ উসিন, সিিা: মৃি জাফর, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৬৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবুল কাঘি , সিিা: মৃি 

ম াোররফ আলী, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৩০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৬৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুর রসহ দ, সিিা: ম া: নুর, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৭০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সিরাজুল হক, সিিা: ম া: নুর, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৭১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর ইিলা , সিিা:  া লা, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৭২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছালা ি, সিিা: মৃি সিয়ার 

আলী, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৭৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল িকি, সিিা: হাস দ িকি, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৭৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফসরদুল আল , সিিা: মৃি 

ম াজাঘহর আহ দ, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৭৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবুল কাঘি , সিিা: আলী 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৭৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জাহাঙ্গীর আল , সিিা: মৃি 

ম াহাম্মদ নুর, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই িসলটিথন

৩৪৭৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সদদার, সিিা: মৃি এরোদউল্লাহ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই িসলটিথন

৩৪৭৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ইিলা , সিিা: মৃি আিদুল 

কাঘদর, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৭৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আল গীর, সিিা: মৃি আিদুল 

কাঘদর িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই িসলটিথন
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৪৮০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর ইিলা , সিিা: মৃি আিদু 

ছসল , িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৩০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৮১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আকিার, সিিা: মৃি ম াহাম্মদ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৮২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফাঘি া মিগ , স্বা ী: ম াহাম্মদ 

মহাঘিন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই টিঘনর  র

৩৪৮৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নাসির, সিিা: মৃি আিাদুজ্জা ান, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৮৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সজয়া উসিন, সিিা: মৃিঅসল 

মহাঘিন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৪৮৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কসল  উসিন, সিিা: মৃি আলী 

মহাঘিন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৮৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী এরোদুল হক, সিিা: আসল 

মহাঘিন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৪৮৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মখারঘেদ আল , সিিা: ছসল , 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৮৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী র জান, সিিা: মৃি আলী 

মহাঘিন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৮৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু ছালা , সিিা: মৃি িাচা 

স য়া, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৯০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রাঘিয়অ, স্বা ী: আিদুল হাসল , 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৯১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কা রুন নাহার, স্বা ী: আিদুল 

 সজদ, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৩০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৯২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নিাি আলী, মৃি সিরাজ আহ দ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৪৯৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: আলী, সিিা: মৃি সিরাজ 

আহ দিাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৯৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফজল আহ দ, সিিা: মৃি 

 সনরুজ্জা ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৯৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  সিজদ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৯৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল আিছার, সিিা: 

 সনরুজ্জা ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৪৯৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িসখনা, স্বা ী: মৃি ছছয়দ নুর, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৪৯৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর আল , সিিা: মৃি ছিয়দ নুর, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৪৯৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আঘ না, স্বা ী: আিদুর রহ ান, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫০০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িসের আহ দ, সিিা: মৃি নসজর 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫০১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী োঘহদ, সিিা: জাফর, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫০২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: আিদুল্লাহ, সিিা: মৃি 

ছালা , িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫০৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কালা , সিিা: আবু ো া, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫০৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফসরদুল আল , সিিা: মৃি 

আহ দ মহাঘিন, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫০৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: জাঘহদ , সিিা: নুর আহ দ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৫০৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু রসেদ, সিিা: মৃিআসজজুর 

রহ ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫০৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু শুক্কুর, সিিা: আসজজুর 

রহ ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৫০৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ওি ান গসন, সিিা:  সনর 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫০৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছালা ি উল্লাহ, সিিা:  সনর 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫১০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আঘনায়ার মহাঘিন, সিিা:  সনর 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই টিঘনর  র

৩৫১১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী এনা , সিিা: ছিয়দ মহাঘিন, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই  াটির  র

৩৫১২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল কসর , সিিা: ইয়াকুি, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই  াটির  র

৩৫১৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ও র ফারুক, সিিা: মৃি ওসিয়র 

রহ ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫১৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছালা ি উল্লাহ, সিিা: মৃি 

সিকান্দার, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৩৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫১৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ো সুর, সিিা: আসল আহম্মদ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫১৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল খাঘলদ, সিিা: ম াস্তাক, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫১৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মিদার, সিিা: ম া: মহাঘিন, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫১৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ উল্লাহ, সিিা: মৃি ইয়াকুি, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৫১৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী র জান, সিিা: মৃি আস র 

মহাঘিন, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই টিঘনর  র

৩৫২০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আহম্মদ িাফা, সিিা: মৃি 

আকিার কা াল, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫২১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু রসহ , সিিা: নুরুজ্জা ান, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫২২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ো সুল আল , সিিা: মৃি 

িদরুজ্জা ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫২৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল ইিলা , সিিা: মৃি 

কা রুজ্জা ান, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.৩০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫২৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু রসহ , সিিা: মৃি ম াস্তাক 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৩০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫২৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু গফুর, সিিা: মৃি ম াস্তাক 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫২৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু শুক্কুর, সিিা: ম াস্তাক 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.৩০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫২৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: আস র মহাঘিন, সিিা: মৃি 

কালু, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৩০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫২৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: নুরুল ইিলা , সিিা: মৃি 

েসফউল ইিলা , িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫২৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল হক, সিিা: মৃি আকিার, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫৩০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর আহ দ, সিিা: মৃি আিদু 

শুক্কুর, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫৩১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ো সু, সিিা: মৃি এজহার স য়া, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৫৩২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সরদুয়ান, সিিা: মৃি আস র 

হা জা, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫৩৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছালা ি, সিিা: োঘহর স য়া, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫৩৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সিদ আল , সিিা: মৃি আিদুল 

িাঘিি, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই দালান  র

৩৫৩৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু ো া, সিিা: মৃি আিদুল 

িাঘিি, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫৩৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আহম্মদ উল্লাহ, সিিা: রসেদ, 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫৩৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী েসহদ উল্লাহ, সিিা: রসেদ 

আহ দ, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.২৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫৩৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মিাঘহল, সিিা: মৃি ছানা উল্লাহ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫৩৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবুল মহাঘিন, সিিা: মৃি 

সছসিক আহ দ, িাং-জু ছসড় 

ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৬৭ নাই নাই  াটির  র

৩৫৪০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ইয়ার ম াহাম্মদ, সিিা: সছসিক 

আহম্মদিাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫৪১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সরদুয়ান, সিিা: সছসিক আহ দ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই  াটির  র

৩৫৪২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আকিার, সিিা: মৃি আবু িাঘহর, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই  াটির  র

৩৫৪৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল আস ন, সিিা:  মৃি আবু 

িাঘহর, িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই মিস িাকা  র
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ম ৌজা
সি.এি  
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সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৫৪৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: ছিয়ি, সিিা: মৃি ইউসুফ, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই দালান  র

৩৫৪৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া:  ামুন, সিিা: মৃি মিালিান, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই টিঘনর  র

৩৫৪৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: হাছান, সিিা: মৃি 

ম াজাফফর আহ দ, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫৪৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াস্তাসফজুর রহ ান, সিিা: 

ম াজাফফর আহ দ, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫৪৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফসরদ, সিিা: আিদু িবুর, িাং-

জু ছসড় ম ানা িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫৪৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছসব্বর রহ ান, সিিা: 

 সনরুজ্জা ান, িাং-জু ছসড় ম ানা 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই  াটির  র

৩৫৫০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুজ্জা ান, সিিা:  সনরুজ্জা ান, 

িাং-জু ছসড় ম ানা িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪০৩৩ নাই নাই  াটির  র

৩৫৫১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ আল , সিিা: মৃি   িাজ 

আহ দ, িাং-মুহসিসনয়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৬৩৬ নাই নাই  াটির  র

৩৫৫২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী র জান আলী, সিিা: মৃি 

  িাজ আহ দ, িাং-মুহসিসনয়া 

িাড়া, মজায়াসরয়ানালা

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৬৩৬ নাই নাই  াটির  র

৩৫৫৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জা াল মহাঘিন, সিিা: ম াকিার 

আহ দ, িাং-মুহসিসনয়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৬৩৬ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫৫৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল কসর , সিিা: মৃি 

মিালিান আহ দ,, িাং-

মুহসিসনয়া িাড়া, মজায়াসরয়ানালা

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৬৩৬ নাই নাই  াটির  র
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৫৫৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবুল হাসি , সিিা: মৃি িাচা 

স য়া, িাং-মুহসিসনয়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৬৩৬ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫৫৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল আসজ , সিিা: মৃি রসেদ 

আহ দ, িাং-মুহসিসনয়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা

০.১৩০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৬৩৬ নাই নাই  াটির  র

৩৫৫৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল আস ন, সিিা: মৃি রসেদ 

আহ দ, িাং-মুহসিসনয়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা

০.৩০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৬৩৬ নাই নাই  াটির  র

৩৫৫৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী েসফ উল্লাহ, সিিা: মৃি রসেদ 

আহ দ, িাং-মুহসিসনয়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৬৩৬ নাই নাই মিস িাকা  র

৩৫৫৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সুরুি আল , সিিা: আিদুল 

িাঘিি,  িাং-ধাওন খালী, 

মজায়াসরয়ানালা

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯ নাই নাই  াটির  র

৩৫৬০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ নূর, সিিা: মৃি আিদুল 

হাসক , িাং-ধাওন খালী, 

মজায়াসরয়ানালা

০.৫০০ সিএ খালী ১৫৭৩৯ দালান  র

৩৫৬১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ আল , সিিা: মৃি আিদুল 

হাসক ,  িাং-ধাওন খালী, 

মজায়াসরয়ানালা

০.২০০ ১৫৭৩৯ মিস িাকা  র

৩৫৬২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রসেদ আহ দ, সিিা: মৃি 

আিদুল  াঘজদ, িাং-ধাওন খালী, 

মজায়াসরয়ানালা

০.১৫০ ১৫৭৩৯ মিস িাকা  র

৩৫৬৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর আহ দ, সিিা: মৃি আিদুল 

 াঘজদ,   িাং-ধাওন খালী, 

মজায়াসরয়ানালা

০.১০০ ১৫৭৩৯ মিস িাকা  র

৩৫৬৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু ছিয়দ, সিিা: মৃি আিদুল 

 াঘজদ,  িাং-মুহসিসনয়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা

০.১৫০ ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৫৬৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আসজজুর রহ ান, সিিা: মৃি 

আিদুল  াঘজদ,  িাং-মুহসিসনয়া 

িাড়া, মজায়াসরয়ানালা

০.১০০ ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৫৬৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আসরফুল হক, সিিা: মৃি িসের 

আহ দ, িাং-মুহসিসনয়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা

০.৫০০ ১৫৭৩৯  াটির  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৫৬৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী এ দাদ উল্লাহ, সিিা: মৃি এরোদ 

উল্লাহ, িাং-মুহসিসনয়া িাড়া, 

মজায়াসরয়ানালা

১.০০০ ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৫৬৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: মফরঘদৌি, সিিা: হাসক  

আলী,  িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.৫০০ ৭৭৮৮  াটির  র

৩৫৬৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: মফরঘদৌি, সিিা: হাসক  

আলী,  িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.৫০০ ৭৭৮৮  াটির  র

৩৫৭০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: রাজ্জাক, সিিা: হাছন আলী, 

,  িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.১০০ ৭৭৮৮  াটির  র

৩৫৭১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িসের আহ দ, সিিা: নসজর 

আহ দ, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.৮০০ ৭৭৮৮  াটির  র

৩৫৭২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  াহফুজুর রহ ান, সিিা: 

জাহাঙ্গীর মহাঘিন,  িাং-

 াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.১৩০ ৭৭৮৮ টিঘনর  র

৩৫৭৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু িাঘহর মচৌধুরী, সিিা: 

িজলুর মহাঘিন,  িাং-

 াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.২৩০ ৭৭৮৮ টিঘনর  র

৩৫৭৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জাফর আহ দ, সিিা: নুর 

ম াহাম্মদ,  িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১০০ ৭৭৮৮  াটির  র

৩৫৭৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কানু সিসি, স্বা ী, মৃি আির 

আলী, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.৩০০ ৭৭৮৮  াটির  র

৩৫৭৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবুল িের, সিিা: মৃি ইয়াকুি 

আলী, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.৪০০ ৭৭৮৮ টিঘনর  র

৩৫৭৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  সনরুজ্জা ান, সিিা: মৃি 

এজহার,  িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১৫০ ৭৭৮৮  াটির  র

৩৫৭৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফজল আহ দ, সিিা: 

 সনরুজ্জা ান, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১৫০ ৭৭৮৮  াটির  র

৩৫৭৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আলিাি স য়া, সিিা: 

 সনরুজ্জা ান, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১৩০ ৭৭৮৮  াটির  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৫৮০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জাফর আহ দ, সিিা: আির 

আলী,  িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.৭০০ ৭৭৮৮  াটির  র

৩৫৮১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফজল আহ দ িহীদ উল্লাহ, 

সিিা: মগালা  ম াস্তাফা,  িাং-

 াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.৫০০ ৭৭৮৮  াটির  র

৩৫৮২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু ো া, সিিা: ইয়াকুি আলী,  

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.৬০০ ৭৭৮৮ টিঘনর  র

৩৫৮৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু িাঘহর, সিিা: ছিয়দ আলী, 

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.৩৩০ ৭৭৮৮  াটির  র

৩৫৮৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আঘনায়ারুল হক, সিিা: দস্তাখার 

মহাঘিন,  িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১৫০ ৭৭২৩ টিঘনর  র

৩৫৮৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জাফর আহ দ, সিিা: আির 

আলী,  িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.৫০০ ৭৭২৩  াটির  র

৩৫৮৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর ইিলা , সিিা: দসির 

আহ দ,   িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.৩০০ ৭৭২৩  াটির  র

৩৫৮৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর আহ দ, সিিা: ছিয়দ আলী,  

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.১১০ ৭৭২৩  াটির  র

৩৫৮৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর ম াহাম্মদ, সিিা: িাজা হরচ,  

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.৯০০ ৭৭২৩  াটির  র

৩৫৮৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সিস এ .খালী জাঘ   িসজদ,  

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.২০০ ৭৭২৩ টিঘনর  র

৩৫৯০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নওিাদ আলী, সিিা: সিরাজ 

আহ দ, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.৫০০ ৭৭২৩ টিঘনর  র

৩৫৯১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িজল আহ দ মচৌ, সিিা: নুর 

আহ দ মচৌ,  িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.৭০০ ৭৭২৩  াটির  র

৩৫৯২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: কালু, সিিা: আবুল,  িাং-

 াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.৪০০ ৭৭২৩ টিঘনর  র

৩৫৯৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ওিাইদুর রহ ান, সিিা: কালু,  

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.৪০০ ৭৭২৩  াটির  র
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৫৯৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আসল স য়া, সিিা: িদরুজ্জা ান,  

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.১২০ ৭৭২৩ টিঘনর  র

৩৫৯৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ইয়াকুি, সিিা: আবুল,  িাং-

 াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.৬০০ ৭৮৬২ টিঘনর  র

৩৫৯৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মিালিান আহ দ, সিিা: হাসক , 

 িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.১৮০ ৭৮৬২  াটির  র

৩৫৯৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর আহ দ, সিিা: আিদুল 

হাসক , িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১৫০ ৭৮৬২ টিঘনর  র

৩৫৯৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু ছিয়দ, সিিা: আেরাফ,  

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.১০০ ৭৮৬২  াটির  র

৩৫৯৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: উঘয়ি, সিিা: আেরাফ,  

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.৬০০ ৭৮৬২  াটির  র

৩৬০০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুি িালা , সিিা: আিদুল 

কাঘদর, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১০০ ৭৮৬২ টিঘনর  র

৩৬০১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: নুর মহাঘিন, সিিা: খসললুর 

রহ ান, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.২০০ ৭৮৬২  াটির  র

৩৬০২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  সনর আহ দ, সিিা: ইি াইল, 

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.১০০ ৭৯১৯  াটির  র

৩৬০৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: আল , সিিা: ম া: মহাঘিন,  

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.৮০০ ৭৯১৯  াটির  র

৩৬০৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সিরাজ আহ দ, সিিা: ইব্রাসহ , 

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.৬০০ ৭৯১৯ টিঘনর  র

৩৬০৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল গফফার, সিিা: ইয়াকুি,  

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.২০০ ৭৯১৯  াটির  র

৩৬০৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুর রাজ্জাক, সিিা: ইয়াকুি 

আলী, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১৬০ ৭৯১৯  াটির  র

৩৬০৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাঘজরা খাতুন, স্বা ী: 

আিাদুজ্জা ান,  িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.৮০০ ৭৯২১  াটির  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৬০৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রাজ্জাক মহাঘিন, সিিা: ইয়াকুি 

আলী,  িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.৫০০ ৭৯৬১  াটির  র

৩৬০৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  াহবুি আল , সিিা: নুর 

আহ দ, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া,সিএ খালী

০.১৬০ ৭০৬৪ টিঘনর  র

৩৬১০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  াছু  আল , সিিা: আবু আল , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.৩০০ ৭০৬৪  াটির  র

৩৬১১ িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল ইিলা , সিিা: আবু আল , 

িাং-িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.৯০০ ৭০৬৪  াটির  র

৩৬১২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সচিা মখালা,  িাং-িরাসনয়া 

িাড়া,সিএ খালী

০.৫০০ ৭০৬৪  াটির  র

৩৬১৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আকির উল্লাহ, সিিা: ইি াইল, 

িাং-কাঠাসলয়ামুরা,সিএ খালী

০.৮০০ ৭০০১  াটির  র

৩৬১৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কালু স য়া, সিিা: হাসক , িাং-

কাঠাসলয়ামুরা,সিএ খালী

০.১৩০ ৭০০১  াটির  র

৩৬১৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাসক , সিিা: আিদুল কাঘদর, 

িাং-কাঠাসলয়ামুরা,সিএ খালী

০.৫০০ ৭০০১  াটির  র

৩৬১৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িাসির আল , সিিা: হাসক , 

িাং-কাঠাসলয়ামুরা,সিএ খালী

০.৪০০ ৭০০১ টিঘনর  র

৩৬১৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী খসির উল্লঅহ, সিিা: আসজ  

উল্লাহ,  িাং-

কাঠাসলয়ামুরা,সিএ খালী

০.৬০০ ৭০০১ টিঘনর  র

৩৬১৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাঘফজ আহ দ, সিিা:  কবুল 

আহ দ,  িাং-

কাঠাসলয়ামুরা,সিএ খালী

০.১০০ ৭০০১ টিঘনর  র

৩৬১৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাির আলী, সিিা: এরোদ, িাং-

কাঠাসলয়ামুরা,সিএ খালী

০.৩০০ ৭০০১  াটির  র

৩৬২০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর ম াহাম্মদ, সিিা:  াহাব্বি, 

িাং-কাঠাসলয়ামুরা,সিএ খালী

০.৭০০ ৭০০১  াটির  র

৩৬২১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কিরস্থান,িাং-

কাঠাসলয়ামুরা,সিএ খালী

০.১০০ ৭০০১  াটির  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৬২২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: মহাঘিন, সিিা: হাসজ 

খসললুর রহ ান, িাং-ম াহসিসনয়া 

িাড়া, সিএ খালী

০.৬০০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬২৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল হক, সিিা: খাঘলকুজ্জা ান, 

, িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৯০০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬২৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িাঘহি, সিিা: ছিয়দ,িাং-

ম াহসিসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬২৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ইি াইল, সিিা: আেরাফ, িাং-

ম াহসিসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬২৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাঘফজ আহ দ, সিিা: আিদুল 

 সজদ, িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৯০০ ১৭১২৫ টিঘনর  র

৩৬২৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: ইব্রাসহ , সিিা: 

িসদউজ্জা ান,  িাং-ম াহসিসনয়া 

িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ ১৭১২৫ টিঘনর  র

৩৬২৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: েসফ, সিিা: রসেদ, িাং-

ম াহসিসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ ১৭১২৫ টিঘনর  র

৩৬২৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  ীর আহ দ, সিিা: সছসিক 

আহ দ,  িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬৩০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নসজর আহ দ, সিিা: মদওয়ান 

আলী,িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬৩১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  াছু  আহ দ, সিিা: কাজী 

িদরুল, িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৪০ ১৭১২৫ টিঘনর  র

৩৬৩২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নসজর মহাঘিন, সিিা: ছসব্বর 

আহ দ, িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬৩৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী েহর মুললুক, সিিা: স য়া 

মহাঘিন,  িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৪০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬৩৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: ইিলা , সিিা: নুর আহ দ, 

িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ ১৭১২৫ িাকা  র

৩৬৩৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আলী ইি াইল, সিিা: ইউনুচ 

(হাসক )িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০ ১৭১২৫  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৬৩৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াচন আলী, সিিা: ইউসুফ 

আলী,  িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ ১৭১২৫ টিঘনর  র

৩৬৩৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ঠান্ডা স য়া, সিিা: আহ দ, িাং-

ম াহসিসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ ১৭১২৫ টিঘনর  র

৩৬৩৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  কবুল, সিিা: রাহাি আলী,  িাং-

ম াহসিসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬৩৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নসজঘঘরাঘিন, সিিা: রাহাি 

আলী, িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬৪০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মিাজাইয়া, সিিা: ম াহাব্বি, িাং-

ম াহসিসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.৫০০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬৪১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল হাসক , সিিা: মখারঘেদ, 

িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৯০০ ১৭১২৫ টিঘনর  র

৩৬৪২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছাঘলহ আহ দ, সিিা: খসললুর, 

িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০০ ১৭১২৫ টিঘনর  র

৩৬৪৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: কালু, সিিা: মৃি আলী 

আহ দ,  িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬৪৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আসজজুর রহ ান, সিিা: 

আক ি, িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৬০০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬৪৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: ইছহাক, সিিা: ছিয়দ আলী, 

িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ ১৭১২৫ টিঘনর  র

৩৬৪৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  সনুল ইিলা , সিিা: হাে ি 

আলী, িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৯০০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬৪৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: মহাঘিন, সিিা: আস র 

মহাঘিন,  িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬৪৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: মহাঘিন, সিিা: রহ ান,  িাং-

ম াহসিসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ ১৭১২৫  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৬৪৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আসজজুর রহ ান, সিিা: কালু, 

িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৭০০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬৫০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  সনরুজ্জা ান, সিিা: উজ্জল, িাং-

ম াহসিসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.৬০০ ১৭১২৫  াটির  র

৩৬৫১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নসজর মহাঘিন, সিিা: রসেদ, িাং-

ম াহসিসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ ১৭২৪৭  াটির  র

৩৬৫২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: মহাঘিন, সিিা:উজ্জল, , িাং-

ম াহসিসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.১৩০ ১৭২৪৭ টিঘনর  র

৩৬৫৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  সনরুজ্জা ান, সিিা: কালা স য়া, 

িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ ১৭২৪৭  াটির  র

৩৬৫৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাঘফজ আহ দ, সিিা: নুর 

ম াহাম্মদ, িাং-ম াহসিসনয়া 

িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ ১৭২৪৭  াটির  র

৩৬৫৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ইি াঈল, সিিা: আিদুর রহ ান, 

িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ ১৭২৪৭  াটির  র

৩৬৫৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মগালা  কসির, সিিা: নুর 

আহ দ, িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ ১৭২৪৭  াটির  র

৩৬৫৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মগালা  কসির, সিিা: নুর 

আহ দ, িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৪০ ১৭২৪৭  াটির  র

৩৬৫৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়দ আকির, সিিা: 

আিাদুজ্জা ান, িাং-ম াহসিসনয়া 

িাড়া, সিএ খালী

০.৬০০ ১৭২৪৭  াটির  র

৩৬৫৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মলাক ান হাসক , সিিা: 

আিাদুজ্জা ান, িাং-ম াহসিসনয়া 

িাড়া, সিএ খালী

০.৭০০ ১৭২৪৭ টিঘনর  র

৩৬৬০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফজল হক, সিিা: অঞ্জাি, িাং-

ম াহসিসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ ১৭২৪৭  াটির  র

৩৬৬১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ইউনুচ আলী, সিিা: ফজল হক, 

িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ ১৭২৪৭ টিঘনর  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৬৬২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আঘনায়ার মহাঘিন, সিিা: কালু, 

িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৩০০ ১৭২৪৭  াটির  র

৩৬৬৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর ছিা, সিিা: কালু, িাং-

ম াহসিসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.৮০০ ১৭২৪৭  াটির  র

৩৬৬৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাঘফজ আিদুল  সজদ, সিিা: 

ওয়াঘজদ আলী, িাং-ম াহসিসনয়া 

িাড়া, সিএ খালী

০.৯০০ ১৭২৪৭  াটির  র

৩৬৬৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আহ দ মহাঘিন, সিিা: ছিয়দ 

আলী, িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.৯০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র

৩৬৬৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ইি াঈল, সিিা: ম জিাহার 

স য়া,  িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র

৩৬৬৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: আলী, সিিা: ফসরদ, িাং-

ম াহসিসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র

৩৬৬৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর মহানা সিিা: কালু, িাং-

ম াহসিসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র

৩৬৬৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আঘনায়ার, সিিা: কালু, িাং-

ম াহসিসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র

৩৬৭০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাঘফজ আিদুল  সজদ, সিিা: 

ওয়াঘজদ আলী,  িাং-ম াহসিসনয়া 

িাড়া, সিএ খালী

০.২০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

টিঘনর  র

৩৬৭১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল কাঘদর, সিিা: অজ্ঞাি, 

িাং-ম াহসিসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র

৩৬৭২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল্লঅহ, সিিা: অজ্ঞাি, িাং-

িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.১০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র

৩৬৭৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: হাসনফ, সিিা: মকরা ি,  

িাং-িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.৭০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র

৩৬৭৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আআিদুর রসেদ, সিিা: অঞ্জাি, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.১০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র

৩৬৭৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফঘয়জ আহ দ, সিিা: আস র, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.১২০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৬৭৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িদর আল , সিিা: 

আেরাফুজ্জা ান, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া,সিএ খালী

০.৯০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র

৩৬৭৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আ ান আলী, সিিা: আসজজুর 

রহ ান, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া,সিএ খালী

০.৭০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

টিঘনর  র

৩৬৭৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: মহাঘিন, সিিা: অঞ্জাি, িাং-

িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.১০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র

৩৬৭৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াজাঘহর স য়া, সিিা: অঞ্জাি, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.১০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র

৩৬৮০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কসির আহঘ দ, সিিা: মহাঘিন, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.৭০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র

৩৬৮১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাসিবুর রহ ান, সিিা: ইি াইল, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.৮০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র

৩৬৮২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নসজর আহঘ দ, সিিা: ম াক্তার 

আহ দ,  িাং-িরাসনয়া 

িাড়া,সিএ খালী

০.৬০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র

৩৬৮৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল আল , সিিা: কালু, িাং-

িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.৮০০ ১৫৮৩২/ 

১৫৮২৩

 াটির  র

৩৬৮৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু ছালা , সিিা: ম াজঘহর, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.৯০০ ১৫৯১২/ 

১৫৮১৫

টিঘনর  র

৩৬৮৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াহসিসনয়ািাড়া িরকারী 

প্রাথস ক সিদ্যালয়, সিএ খালী

০.৮০০ ১৫৯১২/ 

১৫৮১৫

 াটির  র

৩৬৮৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আলী আহ দ, সিিা: খসলল 

মহাঘিন, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া,সিএ খালী

০.১৫০ ১৫৯১২/ 

১৫৮১৫

টিঘনর  র

৩৬৮৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: কাঘি , সিিা: কসল , িাং-

িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.২০০ ১৫৯১২/ 

১৫৮১৫

টিঘনর  র

৩৬৮৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাসিবুর রহ ান, সিিা: খসললুর 

রহ ান< িাং-িরাসনয়া 

িাড়া,সিএ খালী

০.২৫০ ১৫৯১২/ 

১৫৮১৫

 াটির  র

৩৬৮৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী েসফকুর রহ ান, সিিা: কা াল 

স য়া,  িাং-িরাসনয়া 

িাড়া,সিএ খালী

০.১৫০ ১৫৮১৫  াটির  র
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৬৯০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল আস ন, সিিা: িাচা স য়া,  

িাং-িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.১০০ ১৫৮১৫  াটির  র

৩৬৯১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল ইিলা , সিিা: িাচা স য়া, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.১০০ ১৫৮১৫ মিস িাকা  র

৩৬৯২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িসের আহ দ, সিিা: ফঘয়জ, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.১০০ ১৫৮১৫ টিঘনর  র

৩৬৯৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সুলিান আহ দ, সিিা: সিরাজুল 

ম াস্তসক ,  িাং-িরাসনয়া 

িাড়া,সিএ খালী

০.১০০ ১৫৮১৫  াটির  র

৩৬৯৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী অসল আহ দ, সিিা: হাস দ, িাং-

িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.১৭০ ১৫৮১৫ টিঘনর  র

৩৬৯৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছাঘলহ আহ দ, সিিা: 

মহাঘিন,িাং-িরাসনয়া 

িাড়া,সিএ খালী

০.৫০০ ১৫৮১৫ টিঘনর  র

৩৬৯৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী লাল স য়া, সিিা: ইউসুফ,  িাং-

িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.৮০০ ১৫৮১৫ টিঘনর  র

৩৬৯৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী খাঘলক, সিিা: লাল কসর , িাং-

িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.৭০০ ১৫৮১৫ টিঘনর  র

৩৬৯৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: আিদুল, সিিা: লাল স য়া, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.৯০০ ১৫৮১৫ টিঘনর  র

৩৬৯৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবুল মহাঘিন, সিিা: ছিয়ি, িাং-

িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.২০০ ১৫৮১৫ টিঘনর  র

৩৭০০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু িক্কর, সিিা: ছিয়ি, িাং-

িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.১৫০ ১৫৮১৫  াটির  র

৩৭০১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু আি, সিিা: মিসর, িাং-

িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.১৬০ ১৫৮১৫  াটির  র

৩৭০২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর মহাঘিন, সিিা: মিাফাইল 

মহাঘিন, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া,সিএ খালী

০.২০০ ১৫৮১৫ মিস িাকা  র

৩৭০৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াজাফফর আলী, সিিা: িদর 

উল্লাহ,  িাং-িরাসনয়া 

িাড়া,সিএ খালী

০.১৫০ ১৫৮১৫  াটির  র

Page 1233



ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৭০৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল হক, সিিা: নুর উসিন,  

িাং-িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.২০০ ১৫৫৬১  াটির  র

৩৭০৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল হক, সিিা: নুর উসিন, িাং-

িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.২০০ ১৫৫৬১  াটির  র

৩৭০৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু ো া, সিিা: িাঘিি, িাং-

িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.১৫০ ১৫৫৬১ টিঘনর  র

৩৭০৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী এিাদি আলী, সিিা: িসির,  িাং-

িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৬২  াটির  র

৩৭০৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদু খাঘলক, সিিা:  সনরুল 

হক, িাং-িরাসনয়া 

িাড়া,সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৬২ টিঘনর  র

৩৭০৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িদরুজ্জা ান, সিিা: রহ ান, িাং-

িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৬২  াটির  র

৩৭১০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আেরাফুজ্জা ান, সিিা: রহ ান,  

িাং-িরাসনয়া িাড়া,সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৬২  াটির  র

৩৭১১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সুলিান আহ দ, সিিা: ছিয়  

মগাল , িাং-ধাওনখালী, 

সিএ খালী

০.১৫০ ১৫৫৬২  াটির  র

৩৭১২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  কবুল, সিিা: ছিয়  মগালা , , 

িাং-ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৬২ টিঘনর  র

৩৭১৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নাসজর আহঘ দ, সিিা: ছিয়  

মগাল , িাং-ধাওনখালী, 

সিএ খালী

০.৮০০ ১৫৫৬২  াটির  র

৩৭১৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী গুরা পুতু, সিিা: মহাঘিন,  িাং-

ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৬২ টিঘনর  র

৩৭১৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর মহাঘিন, সিিা: মিাফাইল,  

িাং-ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৩৬  াটির  র

৩৭১৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সছসিক আহ দ, সিিা: ফজল 

আহ দ, িাং-ধাওনখালী, 

সিএ খালী

০.১১০ ১৫৫৩৬  াটির  র

৩৭১৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু িাঘহর, সিিা: গফুর, িাং-

ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৩৬ টিঘনর  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৭১৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল ছবুর, সিিা:  সজদ, িাং-

ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৬২ টিঘনর  র

৩৭১৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিা উল্লঅহ, সিিা: আস ন 

উল্লাহ, িাং-ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৬২ টিঘনর  র

৩৭২০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সুলিান, সিিা: িালা , িাং-

ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৬২ টিঘনর  র

৩৭২১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাঘছন আলী, সিিা: ম াছাঘির, 

িাং-ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৬২ টিঘনর  র

৩৭২২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাঘছন, সিিা: ম াছাঘির, িাং-

ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৬২ টিঘনর  র

৩৭২৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রসহ , সিিা: গফুর,  িাং-

ধাওনখালী, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী ১৫৫৩৬  াটির  র

৩৭২৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আনারুল জা ান, সিিা: অঞ্জাি, 

িাং-ধাওনখালী, সিএ খালী

০.৮০০ ১৫৫৩৬  াটির  র

৩৭২৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: আলী, সিিা: রিন আলী,  

িাং-ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৩৬  াটির  র

৩৭২৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জাফর আল , সিিা: িরাফি 

আলী, িাং-ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৩৬  াটির  র

৩৭২৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কসির আল , সিিা: িরাফি 

আলী,  িাং-ধাওনখালী, 

সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৩৬  াটির  র

৩৭২৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সুরুি আল , সিিা: িরাফি 

আলী, িাং-ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৩৬ টিঘনর  র

৩৭২৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িসদ আল , সিিা: িরাফি আলী, 

িাং-ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৩৬ টিঘনর  র

৩৭৩০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম া: মহাঘিন, সিিা: আি ি, 

িাং-ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৩৬ টিঘনর  র

৩৭৩১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আলী মহাঘিন, সিিা: কাঘদর, িাং-

ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৩৬ টিঘনর  র

৩৭৩২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ইয়াসিন, সিিা: জাফর, িাং-

ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৩৬  াটির  র

৩৭৩৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছসল , সিিা: আি ি, িাং-

ধাওনখালী, সিএ খালী

০.৮০০ ১৫৫৩৬  াটির  র
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৭৩৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িসিরুল আল , সিিা: োঘহদ 

কসর , িাং-ধাওনখালী, 

সিএ খালী

০.১০০ ১৫৫৩৬  াটির  র

৩৭৩৫ িদর সিএ খালী সিএ খালী ইি াইল, সিিা: োঘহদ কসর , 

িাং-ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৩৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আজগর মহাঘিন, সিিা:  দন 

আলী, িাং-ধাওনখালী, সিএ খালী

০.১০০ ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৩৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আিদুল খাঘলক, সিিা:           

িাং-ধাওনখালী, সিএ খালী

০.২০০ ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৩৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ইি াইল,সিিা- দন আলী, িাং-

জু ছসড় ম ানািাড়া, সিএ খালী

০.৩০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৩৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াক্তার আহম্মদ,সিিা- দন 

আলী, িাং-জু ছসড় ম ানািাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৪০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কসির উল্লাহ,সিিা- দন আলী, 

িাং-জু ছসড় ম ানািাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৪১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ইসলয়াছ,সিিা-ম াঃ আলী, িাং-

জু ছসড় ম ানািাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৪২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ মহাঘিন,সিিা-মগারা স য়া, 

িাং-জু ছসড় ম ানািাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৪৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ িা াদ,সিিা-মিালিান, িাং-

জু ছসড় ম ানািাড়া, সিএ খালী

০.০৮০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৪৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবুল মহাঘিন,সিিা-জসহর, িাং-

জু ছসড় ম ানািাড়া, সিএ খালী

০.০৮০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৪৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নাসজর মহাঘিন,সিিা-রহ ান, 

িাং-জু ছসড় ম ানািাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৪৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছছয়দুল রহ ান,সিিা-আব্দুর 

রহ ান, িাং-জু ছসড় ম ানািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৪৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আব্দুল  িান,সিিা-অজ্ঞাি, িাং-

জু ছসড় ম ানািাড়া, সিএ খালী

০.০৮০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র
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ম ৌজা
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দাগ

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৭৪৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু ছছয়দ,সিিা-হাঘফজ মুসজি, 

িাং-জু ছসড় ম ানািাড়া, 

সিএ খালী

০.৩০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৪৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িাঘহি স য়া,সিিা-মছয়দ আলী, 

িাং-জু ছসড় ম ানািাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৫০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরু,সিিা-মুখঘলসুর রহ ান, িাং-

জু ছসড় ম ানািাড়া, সিএ খালী

০.৩০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৫১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মহাঘছন আলী,সিিা-ইউনুি, িাং-

জু ছসড় ম ানািাড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৫২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সুলিান আহম্মদ,সিিা-ইউনুি, 

িাং-জু ছসড় ম ানািাড়া, 

সিএ খালী

০.৩০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৫৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফজল হক,সিিা-ইউনুি, িাং-

জু ছসড় ম ানািাড়া, সিএ খালী

০.০৮০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৫৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাছান আলী,সিিা-ইউনুি, িাং-

জু ছসড় ম ানািাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৫৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কসির আহম্মদ,সিিা-হাছান 

আলী, িাং-জু ছসড় ম ানািাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯ টিঘনর  র

৩৭৫৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছঘল ান,সিিা-িদরুজ্জ ান, িাং-

জু ছসড় ম ানািাড়া, সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯ টিঘনর  র

৩৭৫৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াক্তার িাঘহদ,সিিা-হাছান 

আলী, িাং-জু ছসড় ম ানািাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৫৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  ীর আহম্মদ ,সিিা-হাছান আলী, 

িাং-জু ছসড় ম ানািাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯ টিঘনর  র

৩৭৫৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াস্তাক,সিিা-িসদউর রহ ান, 

িাং-জু ছসড় ম ানািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২  াটির  র

৩৭৬০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছিয়ি আলী,সিিা-ম াঃ আলী, 

িাং-জু ছসড় ম ানািাড়া, 

সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৭৬১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নূর ম াহাম্মদ,সিিা-নূরুজ্জা ান, 

িাং-জু ছসড় ম ানািাড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৬২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী র জান,সিিা- আলী মহািন, িাং-

িরাসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৩০৪৪  াটির  র

৩৭৬৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আঘনায়ারা,স্বা ী- কবুল আহম্মদ, 

িাং-িরাসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.০৫০ সিএ খালী নাই নাই ১২২৭২  াটির  র

৩৭৬৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছসির আহম্মদ,সিিা-কসির 

আহম্মদ, িাং-িরাসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৬৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ হসক ,সিিা-ম ািারক, িাং-

িরাসনয়া িাড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৬৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সছসিক আহম্মদ,সিিা-িস জ 

উসিন, িাং-িরাসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৬৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াসজবুল হক,সিিা-আলী 

আহম্মদ, িাং-িরাসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯ টিঘনর  র

৩৭৬৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছছয়দুর আহম্মদ,সিিা-আলী 

আহম্মদ, িাং-িরাসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯ টিঘনর  র

৩৭৬৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ মহাঘিন,সিিা-আলী 

আহম্মদ, িাং-িরাসনয়া িাড়া, 

সিএ খালী

০.০৮০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৭০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাছান আলী,সিিা-ছছয়দ আলী, 

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.০৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৭১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী োহাল ,সিিা- আলী স য়া, িাং-

 াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.০৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৭২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াস্তাসফজ,সিিা-নুর আহাম্মদ, 

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.০৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৭৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সুলিান আহম্মদ,সিিা-নসজর 

আহম্মদ, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র

৩৭৭৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আহম্মদ আলী,সিিা-ওয়াজ 

 উসিন, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭৩৯  াটির  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৭৭৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছছয়দ আকির,সিিা-হাি ি, 

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭১৭  াটির  র

৩৭৭৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মগালা  আকির,সিিা-ছছয়দ 

আকির, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭১৭ টিঘনর  র

৩৭৭৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাসিবুর রহ ান,সিিা-মৃ: জব্বর 

আলী, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭১৭  াটির  র

৩৭৭৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু ো া,সিিা-আব্দু জব্বার, 

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭১৭ টিঘনর  র

৩৭৭৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাসিবুল্লাহ,সিিা-অজ্ঞাি, িাং-

 াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭১৭ টিঘনর  র

৩৭৮০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মহাছন আলী,সিিা-দসললুর 

রহ ান, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭১৭ টিঘনর  র

৩৭৮১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম ািারক,সিিা-খাঘলক, িাং-

 াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭১৭ টিঘনর  র

৩৭৮২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ েসফ,সিিা-আক্তার উসিন, 

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭১৭  াটির  র

৩৭৮৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িসদউর রহ ান,সিিা-আলী স য়া, 

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭১৭ টিঘনর  র

৩৭৮৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাসিবুর রহ ান,সিিা-আসজজু 

রহ ান, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭১৭ টিঘনর  র

৩৭৮৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ মগালা  েসরফ,সিিা-

অজ্ঞাি, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭১৭  াটির  র

৩৭৮৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ   িাজ,সিিা-খসললুর 

রহ ান, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭১৭  াটির  র

৩৭৮৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আলিাি,সিিা-খসললুর রহ ান, 

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭১৭  াটির  র

৩৭৮৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  াহাবুি উল্লাহ,সিিা- আলী 

আকির, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.২৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭১৭  াটির  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৭৮৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  সনরুজ্জা ান,সিিা-ইউনুি, িাং-

 াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.৩০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৭১৭  াটির  র

৩৭৯০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  সনরুজ্জা ান,সিিা-খসললুর 

রহ ান, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৩৫০/ 

১৫৮৩০

 াটির  র

৩৭৯১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আব্দু রহ ান,সিিা-

আেরাফুজ্জা ান, িাং-

 াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৩৫০/ 

১৫৮৩০

টিঘনর  র

৩৭৯২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ নাঘজর,সিিা-খসললুর 

রহ ান, িাং-ধাওনখালী , 

সিএ খালী

০.৩৪০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৩৫০/ 

১৫৮৩০

 াটির  র

৩৭৯৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল হক,সিিা-স য়া মহাঘিন, 

িাং-ধাওনখালী , সিএ খালী

১.০০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৩৫০/ 

১৫৮৩০

 াটির  র

৩৭৯৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফজল মহাঘিন,সিিা-আ ীর 

মহাঘিন, িাং-ধাওনখালী , 

সিএ খালী

০.৩০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৬৩৬  াটির  র

৩৭৯৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ সিরাহ,সিিা-আ ীর 

মহাঘিন, িাং-ধাওনখালী , 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৬৩৬  াটির  র

৩৭৯৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জঘকর আলী,সিিা-নিবুি আলী, 

িাং-ধাওনখালী , সিএ খালী

০.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৬৩৬  াটির  র

৩৭৯৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াকঘছদুজ্জা ান,সিিা-আ জাদ 

উসিন, িাং-ধাওনখালী , 

সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ১৫৬৩৬  াটির  র

৩৭৯৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী েসফ আল ,সিিা-ম াঃ মহানিন, 

িাং-ধাওনখালী , সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪৫১৪  াটির  র

৩৭৯৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ আনু স য়া,সিিা-ছছয়দ 

স য়া, িাং-ধাওনখালী , 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৪৫১৪  াটির  র

৩৮০০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িাঘহর স য়া,সিিা-ছছয়দ স য়া, 

িাং-ধাওনখালী , সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৪৫১৪  াটির  র

৩৮০১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আবু িাঘহর,সিিা-ছছয়দ আলী, 

িাং-ধাওনখালী , সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪৫১৪  াটির  র

৩৮০২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ফজল আহম্মদ,সিিা-নুর 

আহম্মদ, িাং-ধাওনখালী , 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪৫১৪ মিস িাকা  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৮০৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  সনর আহম্মদ,সিিা-নছর, িাং-

ধাওনখালী , সিএ খালী

০.০৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯২  াটির  র

৩৮০৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল ইিলা ,সিিা- সনরুজ্জা ান, 

িাং-ধাওনখালী , সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯২ টিঘনর  র

৩৮০৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আ ীর মহাঘিন,সিিা-

 সনরুজ্জা ান, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১৭০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯২  াটির  র

৩৮০৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুর আহম্মদ,সিিা-আ ীর 

মহাঘিন, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১৭০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯২  াটির  র

৩৮০৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ িাইি ম াহাম্মদ,সিিা-

আ ীল মহাঘিন, িাং-

কাঠাসলয়ামুরা, সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১৪৪৮৫ টিঘনর  র

৩৮০৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আ ীর আহাম্মদ,সিিা-আ ীল 

মহাঘিন, িাং-কাঠাসলয়ামুরা, 

সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৪৪৮৫  াটির  র

৩৮০৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ ম াকবুল,সিিা-আহাম্মদ, 

িাং-ধাওনখালী , সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪৪৮৫  াটির  র

৩৮১০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী রসেদ আহম্মদ,সিিা-আ ীর 

মহাঘিন, িাং-ধাওনখালী , 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪৪০০  াটির  র

৩৮১১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াস্তাক িওদাগর,সিিা-অজ্ঞাি, 

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮৯  াটির  র

৩৮১২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সিকান্দর কসর ,সিিা-ফজল 

কসল , িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮৯  াটির  র

৩৮১৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুজ্জ ান,সিিা-নসজর মহাঘিন, 

িাং- াছুয়াখালী, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮৯ মিস িাকা  র

৩৮১৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ কা জ্জ ান,সিিা-নসজর 

মহাঘিন, িাং- াছুয়াখালী, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮৯ মিস িাকা  র

৩৮১৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ আব্দুল হক,সিিা-হাঘফজ 

আহম্মদ, িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮৯  াটির  র

৩৮১৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আলিাজ স য়া,সিিা-লাল স য়া, 

িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

৫.০০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮৯  াটির  র
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৮১৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ আজগর কা াল,সিিা-

িদরুজ্জা ান , িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮৯  াটির  র

৩৮১৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী দসির আহম্মদ,সিিা-আব্দুল গসন, 

িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮৯ সিসডং  র

৩৮১৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কালু,সিিা-আসিফ, িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮৯  াটির  র

৩৮২০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আ ীর আহম্মদ,সিিা-হাসক  

আলী, িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮৯  াটির  র

৩৮২১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাঘফজ স য়অ,সিিা-িাছা স য়া, 

িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২  াটির  র

৩৮২২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরু উল্লাহ,সিিা-এজাজ, িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২ মিস িাকা  র

৩৮২৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আব্দুল হক,সিিা-হাঘফজ , িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.১৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২  াটির  র

৩৮২৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  কবুল মহাঘিন,সিিা-কালু, িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২  াটির  র

৩৮২৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী র জান আলী,সিিা-কালু, িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২  াটির  র

৩৮২৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী জাফর আহম্মদ,সিিা-স য়া 

মহাঘিন, িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, 

সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২  াটির  র

৩৮২৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আব্দুল গফফার,সিিা-ম াঃ শুক্কুর, 

িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.১২০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২ মিস  িাকা

৩৮২৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী গুড়া স য়া,সিিা-েসফকুর , িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২  াটির  র

৩৮২৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ছা সু,সিিা-স য়া মহাঘিন, িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.১৪০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২ টিঘনর  র

৩৮৩০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সিরাজ আলী,সিিা-মিকান্দার, 

িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.১৩০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২ টিঘনর  র

৩৮৩১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী স য়া মহাঘিন,সিিা-এজাজ, িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.১৪০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২ িাকা  র

৩৮৩২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াোরফ আলী,সিিা-েওকি, 

িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২ মিস িাকা  র

৩৮৩৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আব্দুল  িা,সিিা-ম াঃ শুক্কুর, 

িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.৮৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২ মিস িাকা  র
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৮৩৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ গফুর,সিিা-ইব্রাহী , িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.৫৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২ মিস িাকা  র

৩৮৩৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সিরাজুল হক,সিিা-আসজজু 

রহ ান, িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, 

সিএ খালী

০.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২ মিস িাকা  র

৩৮৩৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী এনামুল হক,সিিা-আসজজু 

রহ ান, িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, 

সিএ খালী

০.৭৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২ মিস িাকা  র

৩৮৩৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী স য়াদুল হক,সিিা-আসজজু 

রহ ন, িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, 

সিএ খালী

০.৮০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২ মিস িাকা  র

৩৮৩৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মগালা ,সিিা-আকির, িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.৬০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২  াটির  র

৩৮৩৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী এয়াকুি আলী,সিিা- আহম্মদ 

আলী , িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, 

সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২ টিঘনর  র

৩৮৪০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সুলিান আহম্মদ,সিিা-রাউফ, 

িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.৫৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২ মিস িাকা  র

৩৮৪১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সছসিক আহম্মদ,সিিা-েওকি, 

িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২  াটির  র

৩৮৪২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাসক ,সিিা-েওকি আহম্মদ, 

িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২  াটির  র

৩৮৪৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কসির,সিিা-েওকি আহম্মদ, 

িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২  াটির  র

৩৮৪৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আলী আহম্মদ,সিিা-নুর আহম্মদ, 

িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২  াটির  র

৩৮৪৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িসদউর রহ ান,সিিা-আলী 

মহাঘিন, িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, 

সিএ খালী

০.৩৫০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২ টিঘনর  র

৩৮৪৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মিচান আলী,সিিা-ছাত্তার, িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.১৮০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২  াটির  র

৩৮৪৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী হাসিবুল্লাহ,সিিা-ফরাে আলী, 

িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.১৮০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২ মিস  িাকা
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৮৪৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী  আব্দুল আসজজ,সিিা-আজাদ 

আহম্মদ, িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, 

সিএ খালী

১.০০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২  াটির  র

৩৮৪৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নাসজর মহাঘিন,সিিা- সহি, িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

১.০০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৮২ মিস িাকা  র

৩৮৫০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী সিরাজ উল্লাহ,সিিা-আজাদ, িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

১.০০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯৫  াটির  র

৩৮৫১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আসনছ,সিিা-আরফাি , িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.৯০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯৫  াটির  র

৩৮৫২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী এজহার আলী,সিিা-ওয়াজ 

উসিন, িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, 

সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯৫  াটির  র

৩৮৫৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী মহাঘিন,সিিা-িদরুজ্জা ান, িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.৩০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯৫  াটির  র

৩৮৫৪ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নসজর আলী,সিিা-িদরুজ্জা ান, 

িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

১.০০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯৫  াটির  র

৩৮৫৫ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িদরইন,সিিা- আহম্মদ আলী, 

িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

১.০০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯৫  াটির  র

৩৮৫৬ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আ ীর মহাঘিন,সিিা-হাসক , িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.২০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯৫  াটির  র

৩৮৫৭ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ রহ ান,সিিা-কালূ, িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

১.০০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯৫  াটির  র

৩৮৫৮ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী ম াঃ কালু,সিিা-এজহার , িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

২.১০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯৫  াটির  র

৩৮৫৯ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আক্তার,সিিা-িদরুজ্জা ান, িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.৪০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯৫  াটির  র

৩৮৬০ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী কাঘি  আলী,সিিা-ইউসুফ আলী, 

িাং-কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

১.৫০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯৫  াটির  র

৩৮৬১ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী নুরুল ইিলা ,সিিা-কাঘদর, িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.৭০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯৫  াটির  র

৩৮৬২ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী আলী,সিিা-কালূ, িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

১.০০০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯৫  াটির  র

৩৮৬৩ কক্সিাজার িদর সিএ খালী সিএ খালী িসিে চন্দ্র,সিিা-েক্কধর, িাং-

কাঠাসলয়ামুড়া, সিএ খালী

০.৮৯০ সিএ খালী নাই নাই ১৪২৯৫  াটির  র
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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খসিয়ান
আর.এি দাগ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৮৬৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ম া: রুঘিল, সিিা: নুরুল আল , 

িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৬৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী নজরুল, সিিা: মৃি ম াজাঘম্মল 

হক, িাং- উসচিারসিল পূি ব 

উসচিারসিল পূি ব মুিসল নগর, 

৬নং ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী ইউসি, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

৪.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৬৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী আঃ ছালা , সিিা: ম াজাফ্ফর, 

িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৬৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী আকিার মহাঘিন, সিিা: মৃি 

 াসুক আহ দ, িাং- উসচিারসিল 

পূি ব মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৬৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী আব্দু িা াদ, সিিা: সিিা: মৃি 

 াসুক আহ দ, িাং- উসচিারসিল 

পূি ব মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৬৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী আফিার মহাঘিন, সিিা: মৃি 

 াসুক আহ দ, িাং- উসচিারসিল 

পূি ব মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৭০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী আঘনায়ার মহাঘিন, সিিা: মৃি 

 াসুক আহ দ, িাং- উসচিারসিল 

পূি ব মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.৫০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৭১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী িাইফুল ইিলা , সিিা:ম া: 

কসির, িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৭২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী হািান স সি, সিিা: ম া: আলী, 

িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৭৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ম া: ইি াইল, সিিা: ম া: আলী, 

িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৭৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী রুস্ত , সিিা: মৃি আঘনায়ার, িাং-

 উসচিারসিল পূি ব মুিসল নগর, 

৬নং ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী ইউসি, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

৩.৪০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৮৭৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ম া: কাঘদর, সিিা: মৃি ম ৌল ী 

ফারুক আহ দ, িাং- উসচিারসিল 

পূি ব মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৭৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী আঃ  াঘলক, সিিা: মৃি িদর 

স য়া, িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.৫০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৭৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী জস র উসিন, সিিা: িসের 

আহ দ, িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৭৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ম াহঘছনা মিগ , স্বা ী: োহ 

আল , িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৭৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী নুরুল হক, সিিা: মৃি আহম্মদ 

মহাঘিন, িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৮০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী মুনছুর, সিিা: মৃি কসির আহ দ, 

িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.৯০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৮১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী একরা , সিিা: সিরাজুল, িাং- 

উসচিারসিল পূি ব মুিসল নগর, 

৬নং ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী ইউসি, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৮২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ম া: মিাহঘল, সিিা: ম া: মহাঘিন, 

িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৮৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ম া: মহাঘিন, সিিা: মৃি সহম্মি 

আলী, িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৮৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী মরজাউল কসর  িাদো, সিিা: 

মৃি েসফকুর রহ ান ( াস্টার) 

িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

২.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৮৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ম া: ফসরদুল আল , িাং- 

উসচিারসিল পূি ব মুিসল নগর, 

৬নং ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী ইউসি, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ
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ম ৌজা
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সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৮৮৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী  াহমুদুল কসর  িাদো, সিিা: 

মৃি ইউছুি আলী, িাং- 

উসচিারসিল পূি ব মুিসল নগর, 

৬নং ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী ইউসি, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৮৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী জা াল, সিিা: আলিাজ স য়া, 

িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৮৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী আজগর স য়া, সিিা: আব্দু শুক্কুর, 

িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৩.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৮৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী েসফউল আল , সিিা: নুরুল 

আল , িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৯০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী েসহদুল ইিলা , সিিা:  িাচা 

স য়া, িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৯১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ম া: স জান, সিিা: মৃি আবু 

িাঘলি, িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৯২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ম ঘহরাজ, সিিা: রসিউল হািান, 

িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৯৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী িাবু সিিা: মৃি আব্দু রসেদ, িাং-

নয়া িাড়া, রাজারসিল, ৬নং 

ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী ইউসি, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

২.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি মিস িাকা  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৯৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী রুঘিল, সিিা: নুরুল আল  প্রকাে 

আল  ফসকর, িাং- নয়ািাড়া 

রাজারসিল  ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি মিস িাকা  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৯৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী নজরুল, সিিা: মৃি এলাহাদাদ, 

িাং- নয়ািাড়া রাজারসিল,  ৬নং 

ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী ইউসি, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি মিস িাকা  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৯৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী নাসছর উসিন, সিিা: সছসিক 

আহ দ, িাং- উসচিারসিল পূি ব 

মুিসল নগর, ৬নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী ইউসি, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৮৯৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী দুদু স য়া, সিিা: মৃি আব্দুল 

আসল , িাং- উসচিারসিল ৮নং 

ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির   র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৯৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ো শুল আল , সিিা: কসির 

আহ দ, িাং- উসচিারসিল ৮নং 

ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৮৯৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী োহ আল , সিিা: িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৪.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯০০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী আহ দ মহাঘিন, সিিা: ছছয়দ 

আহ দ, িাং- উসচিারসিল ৮নং 

ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯০১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী জসহর উসিন, সিিা: মৃি  কঘিদ 

আহ দ, িাং- উসচিারসিল ৮নং 

ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯০২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী রাজু  সন, স্বা ী: আিদুল আলী , 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৩.৭০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯০৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী িারঘ জ সুলিানা, স্বা: 

োহাবুসিন, িাং- উসচিারসিল 

৮নং ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯০৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী োহাজাহান, সিিা: ো ছু, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯০৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী নুরু ইিলা , সিিা: ম াজাহার, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯০৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী হাসিনা, স্বা: নুর ম াহাম্মদ, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯০৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী োহানু, স্বা: মজািাইর, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৯০৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী জাফর, সিিা: কালু, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৩.৫০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯০৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ছিয়দ আল , সিিা: মৃি জসহর 

আহ দ, িাং- উসচিারসিল ৮নং 

ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯১০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী িার ীন, স্বা: মদঘলায়ার, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯১১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী নুরুল হাসক , সিিা: নুর 

ম াহাম্মদ, িাং- উসচিারসিল 

৮নং ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯১২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী জাফর, সিিা: মৃি ম া: কালু, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৩.৫০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯১৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী োসহনা, স্বা: মহলাল,িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯১৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী আরফাি, সিিা: জস র উসিন, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯১৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী জসি , সিিা: মৃি ো ছু, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৩.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯১৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী িাঘলহা, স্বা: আসজজ, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯১৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী   িাজ, স্বা: মদঘলায়ার, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯১৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ওিাইদুল, সিিা: িসের আহ দ, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৯১৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী জসহর, সিিা: িসের, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯২০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী আবুল ছালা , সিিা: মৃি ছছয়দ 

আহ দ, িাং- উসচিারসিল ৮নং 

ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯২১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী মরেস , স্বা: জালাল, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯২২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী িাই ন, সিিা: হাসিবুর রহ ান, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯২৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী  াহাদুল, সিিা: শুক্কুর, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯২৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী মহলাল, সিিা: নুরুল আস ন, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯২৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী কাজল মরখা, স্বা: িাবু, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯২৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী নুরুল আল , সিিা: ম াজাঘহর, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 28 ফুট, 

প্রস্থ 15 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯২৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী মজিস ন, স্বা: হারুন, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র ছদ বয 22 ফুট, 

প্রস্থ 15 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯২৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী জানু, স্বা: আব্দু রসেদ, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র ছদ বয 22 ফুট, 

প্রস্থ 12 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯২৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী সগয়াি উসিন, সিিা: মদঘলায়ার, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 22 ফুট, 

প্রস্থ 15 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৯৩০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী জুহুরা, স্বা: আলিাফ, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 28 ফুট, 

প্রস্থ 15 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৩১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ইউনুছ, সিিা: িসদ আল , িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.৬০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র ছদ বয 20 ফুট, 

প্রস্থ 12 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৩২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী নাসছ া, স্বা: ম া: মখাকন, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 32 ফুট, 

প্রস্থ 20 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৩৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী জাঘগর, সিিা: আলী স য়া, িাং-

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 32 ফুট, 

প্রস্থ 20 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৩৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী িাঘহদ মচৌসকদার, সিিা- 

মিালিান, িাং- মুিসল  নগর পূি ব 

িাহাড়, ৮নং ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 32 ফুট, 

প্রস্থ 20 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৩৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ডসল, স্বা: আবু মহাছন, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 30 ফুট, 

প্রস্থ 20 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৩৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী একরা , সিিা: এজাহার আহ দ, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি িসলসথন  র ছদ বয 12 ফুট, 

প্রস্থ 08 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৩৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী আ: ছালা , সিিা: আ: খাঘলক, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র ছদ বয 30 ফুট, 

প্রস্থ 18 ফুট ও ছদ বয 20 

ফুট, প্রস্থ 15 ফুট,

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৩৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী মরজাউল, সিিা: মৃি ছছয়দ নুর, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 26 ফুট, 

প্রস্থ 15 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৩৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী হাসিনা, স্বা: ইসলয়াছ, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৩.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র ছদ বয 28 ফুট, 

প্রস্থ 15 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৪০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী রাসিয়া, স্বা: মহলাল, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 40 ফুট, 

প্রস্থ 20 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৯৪১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ছছয়দ আল , সিিা: মৃি ছছয়দ, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৪.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 36 ফুট, 

প্রস্থ 18 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৪২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী মহলাল, সিিা: মিঠান, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 45 ফুট, 

প্রস্থ 20 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৪৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ছছয়দ আহ দ, সিিা: মিানা 

স য়া, িাং- উসচিারসিল ৮নং 

ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 40 ফুট, 

প্রস্থ 18 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৪৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী মিসলনা, স্বা: আয়ুি আলী, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র টিঘনর চাল ছদ বয 

22 ফুট, প্রস্থ 12 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৪৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী নুর ম াহাম্মদ, সিিা: সছসিক,িাং-

 উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র টিঘনর চাল ছদ বয 

25 ফুট, প্রস্থ 15 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৪৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ম া: মহলাল, সিিা: জসহর 

আহ দ, িাং- উসচিারসিল ৮নং 

ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 20 ফুট, 

প্রস্থ 12 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৪৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী জুনাইদ, সিিা: আবু ম াছা, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 40 ফুট, 

প্রস্থ 20 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৪৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী নাগু, সিিা: মৃি আলী মহাঘিন 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র ছদ বয 20 ফুট, 

প্রস্থ 12 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৪৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী হাস দ, সিিা: মৃি সফঘরাজ 

আহ দ, িাং- উসচিারসিল ৮নং 

ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র ছদ বয 46 ফুট, 

প্রস্থ 12 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৫০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী জসি , সিিা: মৃি মিঠান আলী, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 40 ফুট, 

প্রস্থ 20 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৫১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী রুসজ, স্বা: হাসিি, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র ছদ বয 20 ফুট, 

প্রস্থ 12 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৯৫২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী নুরুল আল , সিিা: ছছয়দ নুর, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র ছদ বয 15 ফুট, 

প্রস্থ 12 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৫৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী সরফা, স্বা:  াসনক, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 20 ফুট, 

প্রস্থ 12 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৫৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী সুস , সিিা: লহু কাঘদর, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৩.৮০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র ছদ বয 20 ফুট, 

প্রস্থ 15 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৫৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী িাবুল, সিিা: িাচা স য়া, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র ছদ বয 18 ফুট, 

প্রস্থ 10 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৫৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী নাসছ া, স্বা: রুহুল কাঘদর, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র ছদ বয 18 ফুট, 

প্রস্থ 12 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৫৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী আব্দুল  াঘলক, সিিা: জস র, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র টিঘনর চাল ছদ বয 

30 ফুট, প্রস্থ 20 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৫৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী রুসজনা, স্বা: আব্দু রসেদ, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র টিঘনর চাল ছদ বয 

20 ফুট, প্রস্থ 12 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৫৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী এখলাছ স য়া, সিিা: মৃি ছছয়দ 

মহাঘিন, িাং- উসচিারসিল ৮নং 

ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র টিঘনর চাল ছদ বয 

28 ফুট, প্রস্থ 20 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৬০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ছালাহ উসিন, সিিা: কালু স য়া, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 22 ফুট, 

প্রস্থ 14 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৬১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী কসহনুর, স্বা: ম াক্তার আহ দ, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 24 ফুট, 

প্রস্থ 14 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৬২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ম া: কসর , সিিা: দুদু স য়া, িাং-

 উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 22 ফুট, 

প্রস্থ 13 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৯৬৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী কসহনুর, স্বা: জা াল, িাং- 

উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 25 ফুট, 

প্রস্থ 14 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৬৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী নসিউল, সিিা: কসির আহ দ, 

িাং- উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি টিঘনর  র ছদ বয 20 ফুট, 

প্রস্থ 10 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৬৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী আসছয়া খাতুন, স্বা: মৃি 

অসজউল্লাহ, িাং- পুরািন িাহাড় 

মুিসল  নগর উসচিারসিল ৮নং 

ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.৯০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র টিঘনর চাল ছদ বয 

25 ফুট, প্রস্থ 20 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৬৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী আহ দ কসির, সিিা: মৃি 

ম াজাঘহর, িাং- পুরািন িাহাড় 

মুিসল  নগর উসচিারসিল ৮নং 

ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ৩৮৪/ ৩৮৮ ৬৫(িন) ৪৫৫ ১ রসিি ইঘটর  র টিঘনর চাল ছদ বয 

25 ফুট, প্রস্থ 20 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৬৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী িাঘজদা মিগ , স্বা: মৃি রসফক, 

িাং- পুরািন িাহাড় মুিসল  

নগর উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ২০৬ ৬৫(িন) ১৬৮ ১ রসিি টিঘনর  র ছদ বয 25 ফুট, 

প্রস্থ 25 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৬৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী আব্দুল ম ানাফ, সিিা: মৃি 

 সহউসিন, িাং- পুরািন িাহাড় 

মুিসল  নগর উসচিারসিল ৮নং 

ওয়াড ব, ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ২০৬ ৬৫(িন) ১৬৮ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 30 ফুট, 

প্রস্থ 25 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৬৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী নিী মহাঘিন, সিিা: ম া: মুিা, 

িাং- পুরািন িাহাড় মুিসল  

নগর উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ২০৬ ৬৫(িন) ১৬৮ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 30 ফুট, 

প্রস্থ 30 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৭০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ম া: জস র, সিিা: ম া: মহাঘিন 

িাং- পুরািন িাহাড় মুিসল  

নগর উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ উসচিারসিল ২০৬ ৬৫(িন) ১৬৮ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 25 ফুট, 

প্রস্থ 20 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৭১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ফাঁসিয়াখালী ম া: মহাঘিন, সিিা: মৃি  কবুল, 

িাং- পুরািন িাহাড় মুিসল  

নগর উসচিারসিল ৮নং ওয়াড ব, 

ফাঁসিয়াখালী, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.০০ উসচিারসিল ২০৬ ৬৫(িন) ১৬৮ ১ রসিি  াটির  র ছদ বয 30 ফুট, 

প্রস্থ 25 ফুট

উঘেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা হঘয়ঘছ

৩৯৭২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াোঃ আবু্দল ম ানাফ, স িা- ৃি 

আ  দ ম াছন, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
২২র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৭৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  নজুর আল , স িা- ৃি ফসকর 
ম া াম্মদ, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৯৭৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  াঈনুসিন, স িা- ৃি ম ায়াসজ্জ  

ম াসিন, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

৪.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৭৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আিু িক্কর, স িা- ৃি গুরা স য়া, 
িািং-িার আউসলয়ানগর (দসিণ 
 া াড়),  কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৭৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আলী ম াছন, স িা- ৃি িদর 
ছ াদ, িািং-িার আউসলয়ানগর 

(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৭৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  মফরসদৌি আ  দ, স িা- ৃি 

িদর ছা াদ, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৭৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আিুল ফজল, স িা- ৃি এজা ার 
আ  দ, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১২র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৭৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নুরম্নল  ক, স িা- ৃি ো শুল 

আল , িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি মিস  াকা টিনসিড ছদঘময 
৪০র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৮০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা িসের আ  দ, স িা- ৃি আলী 
 দন, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ১২র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৮১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আবু্দল  াস দ, স িা-আবু্দ 

ছালা , িািং-িার আউসলয়ানগর 

(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ১০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৮২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ছাসির আ  দ, স িা- ৃি 

আলী দন, িািং-িার আউসলয়ানগর 
( াসির  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

৩.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
৪০র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৮৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াোঃ আল গীর, স িা-মদসলায়ার 
ম াসিন, িািং-িার আউসলয়ানগর 
( াসির  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৮৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াক্তার আ  দ, স িা-নুরম্নল 

ইিলা , িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.৫০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৯৮৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম া াম্মদ আক্কাি, স িা- ৃি 

আবু্দল খসলল, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৮৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম া াম্মদ ফসরদ, স িা-এজা ার 
আ  দ, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ১২র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৮৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা কালু স য়া, স িা- ৃি আিুল 

খাসয়র, িািং-িার আউসলয়ানগর 

(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৮৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আবু্দল  িলি, স িা- ৃি 

আ াম্মদ ম াছন, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৮৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ম া াম্মদ ো িুল হুদা, স িা- ৃি 

আলী  দন, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৯০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ম া াম্মদ আর ান, স িা-ো িুল 

হুদা, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৯১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম া াম্মদ  ুরাদ, স িা-ো শুল 

হুদা, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৯২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম া াম্মদ েসফ, স িা- ৃি 

 াসফজ আ  দ, িািং-িার 

আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়),  

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৯৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নুরম্নল আল , স িা-ম াোঃ কালু, 

িািং-িার আউসলয়ানগর (দসিণ 
 া াড়), কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

২.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৯৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নুরম্নেফা, স িা-নুরম্নল আল , 

িািং-িার আউসলয়ানগর (দÿÿণ 
 া াড়), কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াকা ঘর ছদঘময ৩০র্-০ প্রস্থ 

২০র্-০
মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 

মদয়া আসছ

৩৯৯৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নাজ ুল কসর , স িা-নুরম্নল 

আল , িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দÿÿণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াকা ঘর ছদঘময ৩০র্-০ প্রস্থ 

২০র্-০
মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৯৯৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম া াম্মদ েসফ, স িা-নুরম্নল 

আল , িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৯৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম া াম্মদ ইি াইল, স িা- ৃি 

লাল স য়া, িািং-িার 
আউসলয়ানগর(দসিণ  া াড়),  

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৯৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নুর আ  দ, স িা- ৃি জিিার, 
িািং-িার আউসলয়ানগর (দসিণ 

 া াড়),  কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১২র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৩৯৯৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আবু্দল ছিুর, স িা-নুরম্নল 

ইিলা , িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০০০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ি র আলী, স িা- ৃি ছস র 
উসিন, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

২.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০০১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াছাম্মৎ ছফুরা মিগ , স িা-
কসির আ  দ, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০০২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আবু্দল  ান্নান, স িা- ৃি কসির 
আ  দ, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০০৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আবু্দল  াসলক, স িা- ৃি কসির 
আ  দ, িািং-িার আউসলয়ানগর 

(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০০৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আবু্দল নিী, স িা- ৃি ম ািত্মাক 

আ  দ, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ১০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০০৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নুরম্নল ইিলা , স িা-আজ ি 

আলী, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০০৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ম া াম্মদ েসফ, স িা-রসেদ 

আ  দ, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪০০৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  সনায়ারা  মিগ , স্বা ী-আিুল 

ম াসিন, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

২.৪০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০০৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আিু ছছয়দ, স িা-ছছয়দ আ  দ, 
িািং-িার আউসলয়ানগর (দসিণ 
 া াড়),  কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০০৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা লালু সিসি, স্বা ী- ৃি কালু স য়া, 
িািং-িার আউসলয়ানগর (দসিণ 

 া াড়),  কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০১০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা খসলল আ  দ, স িা- ৃি 

মদসলায়ার ম াসিন, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০১১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আবু্দ রস  , স িা- ৃি আেরাফ 

আলী, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০১২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আবু্দল  াস দ, স িা- ৃি আি াি 
আলী, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ১২র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০১৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ো শুল আল , স িা- ৃি 

কাসে ,িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০১৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ইি াক আ  দ, স িা- ৃি 

 াসিিুর র  ান, িািং-িার 

আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়),  

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০১৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াোঃ  াসনক, স িা- ৃি লালু, 

িািং-িার আউসলয়ানগর(দসিণ 
 া াড়), কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ১২র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০১৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ম াোঃ জাস দ, স িা- ৃি নুরম্নল 

ইিলা , িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০১৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নয়ন আক্তার, স্বা ী-ইকিাল 

 াষ্টার, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি মিস  াকা টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪০১৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নুরম্নল আসজ , স িা- ৃি ম াোঃ 
ছসগর আ  দ, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০১৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা রম্নসজনা আক্তার, স্বা ী- আিিাি 

উসিন, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

৩.১০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০২০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আবু্দর রস  , স িা- ৃি  সিউর 
র  ান, িািং-িার আউসলয়ানগর 

(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০২১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আিুল কাসে , স িা- ৃি আবু্দর 
রসেদ, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

৩.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০২২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা জাফর আল , স িা-কসি র  ি 

আলী, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  মিস  াকা টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০২৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা জয়নাল আসিদীন, স িা-িুলু 

স য়া, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি মিস  াকা টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০২৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা   িাজ মিগ , স্বা ী-আসনায়ার 

ম াসিন, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০২৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম া সছনা মিগ , স্বা ী- ৃি 

আবু্দল খাসলক, িািং-িার 

আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০২৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম া াম্মদ ম াসছন আলী, স িা-
 ৃি আবু্দর রসেদ, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০২৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  াসিয়া খািুন, স িা- ৃি আবু্দল 

কুিুি, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

২.৪০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ৩০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০২৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  মরনুয়ারা মিগ , স িা-ম াোঃ 
েসফ, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪০২৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ম াোঃ স জিা  উসিন, স িা-ম াোঃ 
েসফ, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৩০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নুরম্নল আস ন, স িা-ম াোঃ েসফ, 

িািং-িার আউসলয়ানগর (দসিণ 
 া াড়),  কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৩১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নুর ম া াম্মদ, স িা-ম াোঃ েসফ, 

িািং-িার আউসলয়ানগর (দসিণ 

 া াড়), কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৩২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ম াোঃ েসফ, স িা- ৃি 

নুরম্নজ্জা ান, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৩৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা গুরা স য়া, স িা- ৃি আবু্দল 

খাসলক, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৩৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নুরম্নল আস ন, স িা-নুরম্নল  ক, 

িািং-িার আউসলয়ানগর (দসিণ 
 া াড়), কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৩৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  নুর ম া াম্মদ, স িা-নুরম্নল  ক, 

িািং-িার আউসলয়ানগর (দসিণ 
 া াড়),  কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৩৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নুরম্নল  ক, স িা- ৃি িিাইদুল 

 াসক , িািং-িার আউসলয়ানগর 

(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৩৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা িছসল  উসিন, স িা-ঠান্ডা স য়া, 
িািং-িার আউসলয়ানগর (দসিণ 
 া াড়), কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৩৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা িাদো, স িা-নুরম্নজ্জা ান, িািং-
িার আউসলয়ানগর (দসিণ 
 া াড়), কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

২.৪০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি মিস  াকা টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৩৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আসনায়ার ম াসিন, স িা- ৃি 

আবু্দল  াই, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়),  

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৪০র্-০ প্রস্থ ৩৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪০৪০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আবু্দ রস  , স িা- ৃি আিুল 

ম াসছন, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৪১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াোঃ জকসরয়া, স িা-আ ম্মদ 
ম াছন, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি মিস  াকা টিনসিড ছদঘময 
৪০র্-০ প্রস্থ ৩৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৪২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নুরম্নজ্জা ান, স িা- ৃি িিাইদুল 

 াসক , িািং-িার আউসলয়ানগর 

(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াকা ঘর ছদঘময ৩৫র্-০ প্রস্থ 

২৫র্-০
মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 

মদয়া আসছ

৪০৪৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আস র ম াসিন, স িা- ৃি 

মিালিান আ  দ, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়),  

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াকা ঘর ছদঘময ৩৫র্-০ প্রস্থ 

২০র্-০
মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 

মদয়া আসছ

৪০৪৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আলী আ  দ, স িা- ৃি কুিুি 

আ  দ, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৪৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আবু্দল ছাত্তার, স িা- ৃি িুরি 

আল , িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৪৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নুর ম াসছন, স িা-ৃৃ ৃি আবু্দর 
র  ান, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৪০র্-০ প্রস্থ ৩৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৪৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  নজুর আল , স িা- ৃি আিুল 

ম াসছন, িািং-িার আউসলয়ানগর 

(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৪৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াোঃ আলা উসিন, স িা- ৃি 

আিু িাস ি, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়),  

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

৩.৫০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৪৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াোঃ মিসল , স িা- ৃি আিুল 

ম াসিন, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৫০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা জাফর আল , স িা- ৃি ইউিুফ 

আলী, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪০৫১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা জসি  উসিন, স িা- ৃি আক্তার 
আ  দ, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৫২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াসছন আ  দ, স িা- ৃি 

ছছয়দ আ  দ, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৪৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৫৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আসনায়ার ম াসিন, স িা- ৃি িুলু 

স য়া, িািং-িার আউসলয়ানগর 

(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

৩.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৪৫র্-০ প্রস্থ ৩৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৫৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা িদরম্নসিাজা, স িা- ৃি 

 সনরম্নজ্জা ান, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৫৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  নজুরা মিগ , স্বা ী- ৃি আিুল 

খাসয়ল, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৫৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা িসদ আল , স িা- ৃি আবু্দল 

খাসলক, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৫৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াোঃ আসনায়ার ম াসিন, স িা-
 ৃি সিরাজুল  ক, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৫৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ইরান জন্নাি, স্বা ী- ৃি ইব্রাস  , 

িািং-িার আউসলয়ানগর (দসিণ 

 া াড়), কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৫৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াোঃ ইি াইল, স িা- ৃি ম াোঃ 
 াসনফ, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দÿÿণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৬০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ম াোঃ ইসলয়াছ, স িা- ৃি  াসনফ, 

িািং-িার আউসলয়ানগর (দসিণ 
 া াড়),  কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৬১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ছরিয়ার আল , স িা-আবু্দি 

শুকু্কর, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

৩.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

Page 1262



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪০৬২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াোঃ জসি  উসিন, স িা-ম াোঃ 
ছিয়দ, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘল টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৬৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াোঃ ইউনুি, স িা- ৃি ম াোঃ 
 াসনফ, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘল টিনসিড ছদঘময 
৪০র্-০ প্রস্থ ৩৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৬৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  াসেক আ  দ, স িা- ৃি নজু 

স য়া, িািং-িার আউসলয়ানগর 

(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘল টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৬৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা রম্নহুল আস ন, স িা-ম াোঃ 
ম ঠান, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৬৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আিুল  াসে , স িা- ৃি 

 সনরম্নজ্জা ান, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৬৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আিুল ম াসিন, স িা- ৃি ইউিুফ 

আলী, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
২৫র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৬৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ম াোঃ জস র উসিন, স িা- ৃি 

মিালিান আ  দ, িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়),  

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৬৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা িআসনায়ার ম াসিন, স িা- ৃি 

ছছয়ধ আ  দ, িািং-িার 

আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩৫র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৭০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ীর কাসে , স িা-আিুল কালা , 

িািং-িার আউসলয়ানগর (দসিণ 
 া াড়),  কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

২.৫০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৭১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াোঃ ইউনুি, স িা-আেকর 
আলী, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি মিস  াকা টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৭২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াোঃ িািুল, স িা- ৃি ইব্রাস  , 

িািং-িার আউসলয়ানগর (দসিণ 
 া াড়),  কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি টিসনর ঘর টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪০৭৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নুরম্নল কাসদর, স িা- ৃি নুরম্নল 

আল , িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৭৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আবু্দর রস  , স িা- ৃি নুর 
আল , িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৭৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ািুদা মিগ , স্বা ী- ৃি নুর 
আল , িািং-িার আউসলয়ানগর 

(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৭৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা িুস  আক্তার, স্বা ী-নাসছর উসিন, 
িািং-িার আউসলয়ানগর (দসিণ 
 া াড়), কাকারা, চকসরয়া, 
কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৭৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আসয়ো মিগ , স্বা ী- ৃি ম াোঃ 
 াসে , িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়),  কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৭৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা এনাসয়ি উলস্না  ম ৌলভী, স িা-
 ৃি আবু্দল কসর , িািং-িার 
আউসলয়ানগর (দসিণ  া াড়), 

কাকারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
২০র্-০ প্রস্থ ১৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৭৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা রাসিয়া খািুন, স িা- ৃি নুরম্নল 

হুদা, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৮০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নুরম্নল আিছার, স িা- ৃি আবু্দল 

খাসলক, িািং-িার আউসলয়ানগর 

(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি মিস  াকা টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২০র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৮১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা এরোদ, স িা- ৃি ছরিয়ার 
 াস্টার, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৮২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ো ীন, স িা- ৃি ছরিয়ার 
 াস্টার, িািং-িার আউসলয়ানগর 
(দসিণ  া াড়), কাকারা, 
চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ

৪০৮৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আবু্দল  াসফজ, স িা-নুরম্নেফা, 
িািং-িার আউসলয়া নগর(দসিণ 
 া াড়), কাকারা, চেসরয়া, 
কক্সিাজার।

১.০০ কাকারা ৬৪৯/ক-২১১ 766 ১৫৫২ ১ রসিি  াটির মদয়াল টিনসিড ছদঘময 
৩০র্-০ প্রস্থ ২৫র্-০

মজলা প্রোিসন উসেদ প্রিত্মাি 
মদয়া আসছ
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ম ৌজা
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪০৮৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা ছসল  উল্লা , স িা:  ৃি আস র 
ম াছন, আইসড নিং-
১৪৯৩১৫৭৪৬৩  া াড়িলী, ৯নিং 
িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               30©©-

0©̋ 20©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪০৮৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা ম া:  ারুন, স িা: আ ানুল্লা , 

আইসড নিং-৪২১২৫১৫৪২৫ 
 া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               20©©-

0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪০৮৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা মরা ানা, স িা: আ ানুল্লা  

 া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               30©©-

0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪০৮৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা ইছ াক, স িা: আ ানুল্লা  

 া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি মিস   াকা               
35©©-0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪০৮৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা র  ি আলী, স িা:  ৃি আস র 
ম াসিন, আইসড নিং-৯১৩৮২৫ 
০৫৯৩  া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               25©©-

0©̋ 20©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪০৮৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা আিু িাসলি, স িা: খুলযা স য়া, 
 া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি দালান ঘর               40©©-

0©̋ ৩0©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪০৯০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা আ ানুল্লা , স িা:  ৃি নজর 

আলী, া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               30©©-

0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪০৯১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা আ িান উল্লা , স িা:  ৃি নজর 
আলী, আইসড নিং-২৩৯০৬৩৭২৪৩

৪.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               25©©-

0©̋ 20©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪০৯২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা িাফাসয়ি, স িা: এ ছান উল্লা  
 া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি দালান ঘর               40©©-

0©̋ ৩0©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪০৯৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা রুহুলু, স িা:  ৃি মদসলায়ার 
ম াসিন, আইসড নিং-

৫০৬৯৭৫৩৫৬৩ , া াড়িলী, 
৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               30©©-

0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪০৯৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা রায় ান, স িা:  ৃি ফজল কাসদর 
 া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               20©©-

0©̋ 20©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪০৯৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা নাসজ  উিীন, স িা:  ৃি 

েসফকুর র  ান  া াড়িলী, ৯নিং 
িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি দালান ঘর               35©©-

0©̋ ৩0©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪০৯৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা িি ানুল  ক, স িা:  ৃি 

আস নুল ইিলা ,  া াড়িলী, 
৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               30©©-

0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪০৯৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা মিলাল, স িা:  ৃি এসস্তফাজুর 
র  ান,  া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               30©©-

0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪০৯৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা জা াঙ্গীর, স িা: অজ্ঞাি, 

 া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি মিস   াকা               
35©©-0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪০৯৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা আবু্দল কাসদর, স িা:  ৃি 

এসস্তফাজুর র  ান, 

০৩১০৪৬৩২৪৮৮৮৯

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               30©©-

0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১০০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা সিসিক আ  দ, স িা:  ৃি আলী 
ম াসিন  া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

৩.৫০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               30©©-

0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১০১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা  নছুর আল , স িা: সিসিক 

আ  দ  া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               30©©-

0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১০২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা িাদো িুলাই ান, স িা:  ৃি 

িদরুসিাজা,  া াড়িলী, ৯নিং 
িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               30©©-

0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১০৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা আ াম্মদ ম াছন, স িা:  ৃি 

আিুল ম াছন,  া াড়িলী, ৯নিং 
িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               30©©-

0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১০৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা জাফর আল , স িা: সিসিক 

আ  দ  া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               30©©-

0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১০৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা ফসরদ আল , স িা: সিসিক 

আ  দ,  া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               25©©-

0©̋ 20©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১০৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা নুরুল আল , স িা: সিসিক 

আ  দ,  া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি মিস   াকা               
30©©-0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১০৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা রাসেদুল আল , স িা:  ৃি 

আবু্দল  াসিি,  া াড়িলী, ৯নিং 

িয়াডম ।

২.৬০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি মিস   াকা               
35©©-0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১০৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা আসনায়ারা  (মদাকান), স্বা ী: 
মগালাফ,  া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি মিস   াকা               
35©©-0©̋ 20©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১০৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা িিায়দুল র  ান, স িা:  ৃি 

 া  ুদুল র  ান,  া াড়িলী, 
৯নিং িয়াডম ।

৩.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               30©©-

0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১১০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা ফসরদ উিীন, স িা:  ৃি আব্বাি 

আ  দ  া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               30©©-

0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১১১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা ম া:  াসি , স িা:  ৃি আব্বাি 

আ া দ,  া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি দালান ঘর               40©©-

0©̋ ৩0©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪১১২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা সিরাজ উিীন, স িা:  ৃি আব্বাি 

আ  দ  া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি মিস   াকা               
35©©-0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১১৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা ম াজাসম্মল  ক, স িা:  ৃি 

 া ািুিুর র  ান,  া াড়িলী, 
৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি মিস   াকা               
35©©-0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১১৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা ম া: কসর , স িা:  ৃি আিছার 
উিীন,  া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি  াটির ঘর               30©©-

0©̋ 20©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১১৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা আেরাফুল, স িা:  ৃি আিছার 
উিীন  া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

১.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি মিস   াকা               
35©©-0©̋ 25©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১১৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী কাকারা  া ুন, স িা:  ৃি  াসফজ 

জুিাসয়র,  া াড়িলী, ৯নিং িয়াডম ।

২.০০ কাকারা 3489 1 7942 1 রসিি দালান ঘর               40©©-

0©̋ ৩0©-0©©©̋

উসেদ প্রস্তাি মপ্ররণ করা  সয়সছ

৪১১৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা েসফ আল , সিিা: ম া: িসদ 

আল  িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি দুই িলা িাকা  র আঘছ

৪১১৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা    নছুর আল , সিিা: েসফ 

আল  িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১১৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ফাঘি া মিগ , স্বা ী: মৃি 

ম াক্তার আহ দ, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি ১ িলা িাকা  র আঘছ

৪১২০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা  াস্টার আবু িাসয়দ, সিিা: মৃি 

এজাহার আহ দ, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১২১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা   িাজ আহ দ গং, সিিা: মৃি 

আহ দ নিী, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১২২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম াঘে বদ আল  মুসি, সিিা: মৃি 

ছাঘির আহ দ, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.৫০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১২৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা র জান আলী স ন্টু, সিিা: মৃি 

ছাঘির আহ দ, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি টিঘনর  র আঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪১২৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আব্দু শুক্কুর, সিিা: মৃি আ: 

হাসক  ফসকর, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১২৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ফরহাদ উিীন, সিিা: মৃি 

মগালা  মিািহান, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১২৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ফরহাদ উিীন, সিিা: মৃি 

মগালা  মিািহান, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস  িাকা আঘছ

৪১২৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া:মুরাদ, সিিা: মৃি মগালা  

মিািহান, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি ১ িলা িাকা  র আঘছ

৪১২৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা মিলাল উিীন, সিিা: মৃি মগালা  

মিািহান, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.৯০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি ১ িলা িাকা  র আঘছ

৪১২৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা এযাডঘ াঘকট আ: মহাছাইন, 

সিিা: মৃি হাজী ম া: কালু, িাং- 

রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি ১ িলা িাকা  র আঘছ

৪১৩০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা মহলাল উিীন, সিিা: মৃি কসির 

আহ দ, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস  িাকা আঘছ

৪১৩১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা মিলাল উিীন, সিিা: মৃি কসির 

আহ দ, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.৫০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৩২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা নুর ম াহাম্মদ, সিিা: মৃি ছছয়দুল 

আল , িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৩৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: ইি াইল গং, সিিা: মৃি 

নুরুল কসির, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৩৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আস না মিগ , স্বা: মৃি আবু 

িাঘহর, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪১৩৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা মিৌসহদুল ইিলা , সিিা: মৃিআবু 

িাঘহর, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৪.২০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস  িাকা আঘছ

৪১৩৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা েসহদুল ইিলা , সিিা: মৃি আবু 

িাঘহর, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি টিঘনর  র আঘছ

৪১৩৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা জাঘহদুল ইিরা , সিিা: আবু 

িাঘহর, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৩৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম াস্তাসফজুর রহ ান, সিিা: মৃি 

নুরুল কসির, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস  িাকা আঘছ

৪১৩৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: আসজ  উিীন, সিিা: 

মিলাল উিীন, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

২.৫০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৪০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম াজাফর আহ দ, সিিা: মৃি 

আলী আহ দ, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি ১ িলা িাকা  র আঘছ

৪১৪১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা মনজা  উিীন, সিিা: মৃি নুর 

আহ দ, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি টিঘনর  র আঘছ

৪১৪২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আবু সছসিক, সিিা: মৃি আব্দু 

জব্বর, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি টিঘনর  র আঘছ

৪১৪৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আলী আজ , সিিা: মৃি আস র 

হা জা, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৪৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম াহাম্মদ মহালাল উিীন গং, 

সিিা: মৃি সিরাজুল হক, িাং- 

রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি িাকা  িন আঘছ

৪১৪৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা েসফকুর রহ ান গং, সিিা: 

িসদউল আল , িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি ১ িলা িাকা  র আঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪১৪৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আ ান উল্লাহ গং, সিিা: িসদউল 

আল , িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৪৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: জাহাঙ্গীর, সিিা: ম া: 

ইি াইল, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.৫০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস  িাকা  র আঘছ

৪১৪৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম াঘে বদ গং, সিিা: মৃি  কবুল 

আহ দ, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি দুই িলা িাকা  র আঘছ

৪১৪৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা নুরুল আস ন, সিিা: মৃি মেখ 

আহঘ দ, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৫০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম ািাঘরকা খান , স্বা: মৃি 

জা াল, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস  িাকা আঘছ

৪১৫১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা জসহর আহ দ, সিিা: মৃি ছছয়দ 

নুর, িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি ১ িলা িাকা  র আঘছ

৪১৫২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা জালাল উিীন, সিিা: মৃি ছছয়দ 

নুর, িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

৪.১০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৫৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আবু িাঘহর, সিিা: মৃি ছছয়দ 

নুর, িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৫৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ফসরদুল আল , সিিা: মৃি 

নুরুজ্জা ান, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৪.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস  িাকা আঘছ

৪১৫৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: আসজজ, সিিা: মৃি 

নুরুজ্জা ান, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস  িাকা আঘছ

৪১৫৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: ছসল , সিিা: মৃি 

নুরুজ্জা ান, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি িাকা  িন আঘছ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪১৫৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা জয়নাল আঘিদীন, সিিা: মৃি 

ছছয়দ নুর, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি িাকা  িন আঘছ

৪১৫৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা জয়নাল আঘিদীন, সিিা: মৃি 

ছছয়দ নুর, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৫৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা সুলিানা আক্তার মরে া, স্বা: 

সরদুয়ানুল হক, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৬০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: আব্বাি, সিিা: ম া: িাজুল 

ইিলা , িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৩.৫০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস  িাকা আঘছ

৪১৬১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ডা:  নুর আল , সিিা: মৃি 

আব্দুল জব্বার, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি দুই িলা িাকা  র আঘছ

৪১৬২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা নাসছ া আক্তার, স্বা: মৃি আবু 

িাঘহর, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস  িাকা আঘছ

৪১৬৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: আব্দু ছসি, সিিা: মৃি 

 সিউর রহ ান, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৬৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: আব্দু ছসি, সিিা: মৃি 

 সিউর রহ ান, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

৪.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস  িাকা আঘছ

৪১৬৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: আব্দু ছসি, সিিা: মৃি 

 সিউর রহ ান, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি টিঘনর  র আঘছ

৪১৬৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা  ঈনুসিন, সিিা: মৃি নুর 

আহ দ, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.৫০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি ১ িলা িাকা  র আঘছ

৪১৬৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা  ঈনুসিন, সিিা: মৃি নুর 

আহ দ, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪১৬৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা রসফ আল , সিিা: নুর আহ দ, 

িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি িাকা  িন আঘছ

৪১৬৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ইয়াসছন, সিিা: মৃি মিানা স য়া, 

িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪১৭০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা রাহা ি উল্লাহ, সিিা: আব্দু 

শুক্কুর, িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪১৭১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা মরাঘকয়া খান , স্বা: কা াল 

মহাঘিন, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪১৭২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আব্দুল হক, সিিা:  খঘলচুর 

রহ ান, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৩.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৭৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা স রাজু মিগ , স্বাধ  নছুর আল , 

িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৭৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা জসি  উিী, সিিা: মৃি আব্দুল 

খাঘলক, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৭৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম াজাঘম্মল হক, সিিা: মৃি নুরুল 

ইিলা , িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৭৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: রাঘেল, সিিা: মৃি 

ম াজাঘহর আহ দ, িাং- 

রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

৩.৮০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৭৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আিদুল আউয়াল, সিিা: মৃি 

ম াজাঘহর আহ দ, িাং- 

রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪১৭৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা মঘ া: আবুল হাঘে , সিিা: মৃি 

মিালায় ান, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি িাকা  িন আঘছ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪১৭৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা মজিস ন আক্তার, স্বা:  নছুর, 

িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

২.৫০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি িাকা  িন আঘছ

৪১৮০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ো শুিাহার মিসি, স্বা:  নুর 

আল , িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪১৮১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আ ান উল্লাহ, সিিা: িজল 

আহ দ, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি িাকা  িন আঘছ

৪১৮২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা  ঘনায়ারা মিগ , স্বা: নুরুল 

আস ন, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৮৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ও র ফারুক, সিিা: নুরুল আস ন, 

িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি টিঘনর  র আঘছ

৪১৮৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা নাসছর উিীন, সিিা: মৃি 

সিরাজুল হক, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি িাকা  িন আঘছ

৪১৮৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা লায়লা মিগ , স্বা: মৃি নুরুল 

মহাঘছন, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৪.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪১৮৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা  াহমুদুল হক, সিিা: মৃি প্রঘফির 

ো শুল হক, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.৫০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি িাকা  িন আঘছ

৪১৮৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা  নজুর আল  গং, সিিা: আবু 

নছর, িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

২.৯০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৮৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম ৌ: ছছয়দ, সিিা: ম া: আব্বাি, 

িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি িাকা  িন আঘছ

৪১৮৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম ৌ: ছছয়দ, সিিা: ম া: আব্বাি, 

িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪১৯০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: মফরঘদৌি, সিিা: আব্দু 

িালা , িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৯১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: মফরঘদৌি, সিিা: আব্দু 

িালা , িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪১৯২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম ৌ: আব্দু রসেদ, সিিা: মৃি 

েসফকুর রহ ান, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.৫০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৯৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া:  াসনক, সিিা: এন ইিলা , 

িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৯৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ভুঘটা সিিা: এন ইিলা , িাং- 

রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

৪.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৯৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা  াস্টার এন ইিলা , সিিা: 

 সিউল্লাহ সিকদার, িাং- 

রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪১৯৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ও রাতুঘিছা িাপুসি, স্বা: েসহদুল 

ইিলা , িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি টিঘনর  র আঘছ

৪১৯৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা সিরাজুল হক, সিিা: মৃি আব্দুল 

আসজজ, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪১৯৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা র জান আলী, সিিা: মৃি আব্দু 

শুক্কুর, িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

২.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি িাকা  িন আঘছ

৪১৯৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আব্দুল হাঘফজ, সিিা: মৃি আব্দুল 

আসজজ, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪২০০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম ৌ: ছছয়দ আহ দ, সিিা: মৃি 

আব্দুল আসজজ, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪২০১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা োহাি উিীন, সিিা: মৃি আব্দুল 

িারী, িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪২০২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা  াস্টার ফসরদ, সিিা: মৃি আহ দ 

কসির, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪২০৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা মনজা  উিীন গং, সিিা: আশু 

আল , িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি িাকা  িন আঘছ

৪২০৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আল গীর গং, সিিা: আব্দু ি দ 

িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪২০৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা সগয়াি উিীন, সিিা: মৃি 

ম াস্তাসফজুর রহ ান, িাং- 

রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪২০৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আব্দু শুক্কুর, সিিা: মৃি আবুল 

িের, িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

৪.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪২০৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ছসল  উল্লাহ, সিিা: মৃি আবুল 

হাঘে , িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪২০৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আবু সছসিক, সিিা: মৃি ম া: 

আব্দুল িারী, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি িাকা  িন আঘছ

৪২০৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: িখসিয়ার উিীন, সিিা: মৃি 

আবু রাজ্জাক, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি িাকা  িন আঘছ

৪২১০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: িখসিয়ার উিীন, সিিা: মৃি 

আবু রাজ্জাক, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৩.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪২১১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: মদঘলায়ার মহাঘিন, সিিা: 

মৃি মিালিান আহ দ, িাং- 

রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪২১২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা  সনর, সিিা: মৃি মনজা  উিীন, 

িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪২১৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা সিরাজুল মুসনর, সিিা: মৃি নাসছর 

আহ দ মচৌধুরী, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

৩.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪২১৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা সিরাজুল মুসনর, সিিা: মৃি নাসছর 

আহ দ মচৌধুরী, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি িাঁঘের মিড়া আঘছ

৪২১৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা জাহাঙ্গীর আল , সিিা: মৃি 

িাজ্জাদ মহাঘিন, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

০.৮০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪২১৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা হাঘজরা খাতুন গং, সিিা: মৃি 

আব্দু ছালা , িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৪.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪২১৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আব্দু মছািহান, সিিা: মৃি ই া  

েরীফ, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪২১৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা নুরুল আল , সিিা: আবুল 

মহাঘিন িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪২১৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা সদঘলায়ারা মিগ  গং, সিিা: 

আবুল মহাঘিন, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪২২০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা সিরাজুল ইিলা , সিিা: মৃি োহ 

আল , িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

৫.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪২২১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা  াস্টার নুরুল আস ন িাঘটায়ারী, 

সিিা:  াস্টার মরঘহনা, িাং- 

রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪২২২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম ৌ: রুহুল আস ন, সিিা: মৃি 

িস   মগালাল, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪২২৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা জাফর আল , সিিা: ছসগর 

আহঘ দ, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

২.৫০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪২২৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আহ দ কসির, সিিা: মৃি নুর 

কসির, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪২২৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা োরস ন, স্বা: ম া: নয়ন, িাং- 

রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

২.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪২২৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আজমুিাহার গং, স্বা: ফজল 

কসর , িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৪২২৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: কালু, সিিা: আবুল খাঘয়র 

মৃি, িাং- রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪২২৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা হাজ্বী সছসিক মহাঘিন, সিিা: 

আবুল হাঘি  িও: িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

১.০০ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৪২২৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর ম া:জাফর

সিিা:কসির আহ দ

০.৪০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:৩৮³,প্রস্থ:১৫³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৩০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর ম া:নাসির উসিন

সিিা:মৃি:ইিহাক আহ দ

০.১০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:৩০³,প্রস্থ:২০³

ঐ,সি,ও,আর নং-০৩ এ সি 

অি:২০১৮-১৯

৪২৩১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর ম া:কসির আহ দ

সিিা:মৃি:ইয়াকুি আলী

১.৫০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:৩০³,প্রস্থ:২০³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৩২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর ম া:মহাঘিন

সিিা:মৃি:নুরুল ইিলা 

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২8³,প্রস্থ:20³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৩৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর ম া:জা াল-১

সিিা:মৃি:নুরুল ইিলা 

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:40³,প্রস্থ:24³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৩৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর ম া:জা াল-২

সিিা: সনর আহ দ

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২৫³,প্রস্থ:১৮³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৩৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর ম া:িাদো স য়া

সিিা:আলী মহাঘিন

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:৩৫³,প্রস্থ:২৫³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৩৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর ম া:নুর খান

সিিা:নুরুল আল 

০.৪০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২8³,প্রস্থ:20³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ
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ম ৌজা
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দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪২৩৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর ম া:আবু িাঘলি

সিিা:ছিয়দ নুর

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২৮³,প্রস্থ:১৮³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৩৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর ম া:আলী

সিিা:মৃি মিঠান

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:3০³,প্রস্থ:১8³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৩৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর গুরা  নু

স্বা ী:িাহাদুর স য়া

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২4³,প্রস্থ:১৬³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৪০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর গুরা  নু

স্বা ী:িাহাদুর স য়া

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২২³,প্রস্থ:১৮³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৪১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর নুর আঘয়ো

স্বা ী:মৃি:কা াল উসিন

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২২³ ,প্রস্থ:১৮³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৪২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর আ: াঘলক

সিিা:মৃি:কা াল উসিন

২.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২২³,প্রস্থ:১৮³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৪৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর  াছুদা মিগ 

স্বা ী:ম া:েসফ

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২৮³,প্রস্থ:২০³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৪৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর  সনর আল 

সিিা:অজ্ঞাি

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২৬³,প্রস্থ:১৮³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৪৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর ম া:সিরাজ, সিিা:অজ্ঞাি

িি বিাং-৯নং ওয়াড ব,োসন্তপুর

৩.৫০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:৩২³, প্রস্থ:১৬³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৪৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর জয়নাল আঘিদীন

সিিা:আঘনায়ার মহাঘিন

১.৫০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:30³,প্রস্থ:2৪³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৪৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর আজগর স য়া

সিিা:আঘনায়ার মহাঘিন

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:28³, প্রস্থ:18³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৪৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর আঘনায়ার মহাঘিন

সিিা:অজ্ঞাি

২.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২৮³, প্রস্থ:১৮³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৪৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর আ:শুক্কুর

সিিা:আ:আসজজ

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২৪³, প্রস্থ:১8³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৫০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর সদল ম াহাম্মদ

সিিা:আবু িাঘহর

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২৬³, প্রস্থ:20³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৫১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর আবু ছিয়ি

সিিা:ই া  েসরফ

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:30³, প্রস্থ:22³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৫২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর আবু নাঘছর

সিিা:আবুল খাঘয়র

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২৬³, প্রস্থ:১৫³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৫৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর ম াছাম্মৎ হাসছনা

সিিা:জাঘগর আহ দ

২.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয: 3০³, প্রস্থ:১8³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৫৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর রসেদ আহম্মদ

সিিা:মৃি কদ  আলী

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয: 30³, প্রস্থ:2৪³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪২৫৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর খসিজা মিগ 

স্বা ী:ফসরদুল আল 

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২৬³, প্রস্থ:১8³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৫৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর ম া:রসফক

সিিা:ফররুক আহ দ

২.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২৮³, প্রস্থ:১৮³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৫৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর কা রুন নাহার

স্বা ী:আ ান উল্লাহ

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:3০³, প্রস্থ:2৪³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৫৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর সগয়াি উসিন

সিিা:অজ্ঞাি

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২৬³, প্রস্থ:১8³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৫৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর আবুল কাঘে 

সিিা:মৃি নসজর আহ দ

২.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২8³, প্রস্থ:১8³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৬০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর  নসুর আল 

সিিা:মৃি কসর  দাদ

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২৮³, প্রস্থ:১8³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৬১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর ম া:ইি াইল

সিিা:অজ্ঞাি

১.০০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:3০³, প্রস্থ:১8³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৬২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর আলী মহাঘিন

সিিা:আ:িালা 

১.৭০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২৬³, প্রস্থ:20³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৬৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী  াসনকপুর গুরা স য়া সিিা:আ:িালা ১.৫০ সুরাজপুর ি৫৩৮ ২ ৭২০২ ২ রসিি িন টিঘনর  র

ছদ বয:২৬³, প্রস্থ:20³

উঘেদ প্রস্তাি মদয়া আঘছ

৪২৬৪ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম াছাৎ   িাজ মিগ , স্বা ী;  িৃ 

কালু, িািং-  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা িাদ িদর কক্সিাজার।   
এন.আই.সড.নিং-৫০৯৩৫৯৭৫১৫

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল ঘর ছদঘময 
৩০ফুে প্রস্থ ২০ ফুে

মজলা প্রোিসন উসেদ  া লা মপ্ররণ করা 

 সয়সছ
অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৬৫ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম া: সগয়াি উিীন , স িা:  ৃি 

আিুল কাসি , িািং-  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা িাদ িদর 
কক্সিাজার।

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি টিন মিে ঘর ছদঘময ১৫ফুে 
প্রস্থ ১২ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৬৬ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম া াম্মদ আসনায়ার, স িা: আিদু 

শুকু্কর, িািং-  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা িাদ িদর কক্সিাজার। 
এন.আই.সড.নিং-

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  যসলসথ্সনর মিরার ঘর ছদঘময 

২৩ ফুে প্রস্থ ১১ ফুে
ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৬৭ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম াছাৎ কুলছু া, স িা:ৃ্ আবু্দল 

আসজজ, িািং-  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা িাদ িদর কক্সিাজার।

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল ঘর ছদঘময 
৩৯ফুে প্রস্থ ২৪ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৬৮ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম া াম্মদ আিুল ম াসিন, স িা: 
আবু্দল শুকু্কর,  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা িাদ িদর কক্সিাজার। 

এন.আই.সড.নিং-৫০৯৩৮০৪৬৪৮

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল ঘর ছদঘময 
২২ফুে প্রস্থ ১২ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪২৬৯ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম া: েসফ িিম ার, স িা:  ৃি 

 াস দ আলী,  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা িাদ িদর কক্সিাজার। 
এন.আই.সড.নিং-২২১১৩২৩২৯২৬৮

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল ঘর ছদঘময 
৩১ফুে প্রস্থ ১৫ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৭০ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম াজাসম্মল, স িা: েসফ িিম ার, 
 ধয  গজাসলয়া, ইিলা িাদ িদর 
কক্সিাজার।

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি মিস   াকা টিন  ঘর ছদঘময 
২৬ফুে প্রস্থ ১৯ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৭১ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম া াম্মদ নুরুল  ক, স িা: েসফ 

িিম ার,  ধয  গজাসলয়া, 

ইিলা িাদ িদর কক্সিাজার। 
এন.আই.সড.নিং-২২১১৩২৩৯২৮৬

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল ঘর ছদঘময 
৪১ফুে প্রস্থ ১৪ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 

িাগান, ইিযাসদ

৪২৭২ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম া: ম ািারক, স িা: েসফ 

িিম ার,  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা িাদ িদর কক্সিাজার। 
এন.আই.সড.নিং-
২২১১৩২৩২৯৯৩১৪

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল ঘর ছদঘময 
৩০ফুে প্রস্থ ১৫ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৭৩ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে আবু্দল কাসদর, স িা:  ৃি কসির 
আ াম্মদ  ্ুসক্তসযাদ্ধা,  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা িাদ িদর 
কক্সিাজার। এন.আই.সড.নিং-

২২১১৩২৩২৯৩২৩

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল ঘর ছদঘময 
২৫ফুে প্রস্থ ১৫ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৭৪ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে আিদুল খাসলক, স িা: কসির 
আ াম্মদ,  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা িাদ িদর কক্সিাজার। 
এন.আই.সড.নিং-২২১১৩২৩২৯২৭২

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল ঘর ছদঘময 
২৫ফুে প্রস্থ ১২ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৭৫ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে আিুল কাসি , স িা  ৃি িুলিান 

আ ািং,  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা িাদ িদর কক্সিাজার। 
এন.আই.সড.নিং-২২১১৩২৩২৯৭২৭

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল ঘর ছদঘময 
২৪ফুে প্রস্থ ১২ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৭৬ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম া াম্মদ লাল স য়া, স িা: আিুল 

খাইসয়র,  ধয  গজাসলয়া, 

ইিলা িাদ িদর কক্সিাজার। 
এন.আই.সড.নিং-২২১১৩২৩২৯২৫৪

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল ঘর ছদঘময 
৫০ফুে প্রস্থ ৪৩ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 

িাগান, ইিযাসদ

৪২৭৭ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম া াম্মদ কালু,স িা: ম াজাস র 
আ াম্মদ,  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা িাদ িদর কক্সিাজার। 
এন.আই.সড.নিং-২২১১৩২৩২৯৪৯

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল ঘর ছদঘময 
৩০ফুে প্রস্থ ১২ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৭৮ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ো  আল , স িা:  ৃি দানু স য়া, 
 ধয  গজাসলয়া, ইিলা িাদ িদর 
কক্সিাজার। এন.আই.সড.নিং-

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি মিস   াকা  ঘর ছদঘময 
৩৮ফুে প্রস্থ ১৫ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৭৯ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে  ম া: সিরাজ, স িা:  ৃি আবু্দল 

 ুনাফ,  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা িাদ িদর কক্সিাজার। 
এন.আই.সড.নিং-২২১১৩২৩০৪৬০২

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি টিন মিে  ঘর ছদঘময ২০ফুে 
প্রস্থ ১২ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪২৮০ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে নসজর আ াম্মদ, স িা-  ৃি 

ম াজাস র আ াম্মদ,  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা িাদ িদর 
কক্সিাজার

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল ঘর ছদঘময 
৩২ফুে প্রস্থ ১৪ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৮১ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে  ম া: ইসলয়াছ (সভসলজার),   
স িা:  ৃি িসি  উিীন, িািং- 
 ধয  গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , 

কক্সিাজার িদর। এন.আই.সড.নিং-
৮৬৯৩৬৫৭১২৭

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি সিসডিং ঘর ছদঘময ৪০ ফুে প্রস্থ 

৩৫ ফুে
ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৮২ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম া:ইি াইল,(সভসলজার) 
স িা: ৃি মিালিান আ  দ, িািং-

 ধয  গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , 

কক্সিাজার িদর,

৩.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি মিস   াকা মদাকান ঘর 
উ সর টিন সিে ঘর ছদঘময 

১৫ফুৃুে প্রস্থ ১২ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 

িাগান, ইিযাসদ

৪২৮৩ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম া: নুরুেফা (সভসলজার,   
স িা:  ৃি গুরা স য়া, িািং-  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , কক্সিাজার 
িদর। এন.আই.সড.নিং-
৬৪৪০৭৮৮৩১০

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি মিস   াকা উ সর টিন সিে ঘর 

ছদঘময ৪০ ফুে প্রস্থয ৩৭ ফুে। ২। টিন 

মিে ঘর ছদগময ২০ ফুে প্রস্থয ১০ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৮৪ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে নুরুল আিছার,   স িা: ৃৃৃি 

ইউছু  আলী, িািং-  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , কক্সিাজার 
িদর, কক্সিাজার।

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি সিসডিং ঘর ছদঘময  ৪০ ফুে 
প্রস্থ ৩৬ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৮৫ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ইউছু  আলী,   স িা:  ৃি 

মিালিান আ  দ, িািং-  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , কক্সিাজার 
িদর, কক্সিাজার। এন.আই.সড.নিং-
৪৬৪৩৬৪৬৬২৫

৩.৫০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময ৩৯ ফুে প্রস্থ 

১৫ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৮৬ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে  নু স য়া,   স িা:  ৃি এরোদ 

আলী, িািং-  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা ািাদ , কক্সিাজার িদর, 
কক্সিাজার।  এন.আই.সড.নিং-
৭৭৯৩৬২৭০৮৯

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময  ৩৪ ফুে প্রস্থ 

১২ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৮৭ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে  মিানা স য়া,   স িা:  ৃি 

মিালিান আ  দ, িািং-  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , কক্সিাজার 
িদর, কক্সিাজার। এন.আই.সড.নিং-
৮৬৯৩৬৫৫৭২৫

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময ৩২ ফুে প্রস্থ 

১৫ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 

িাগান, ইিযাসদ

৪২৮৮ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ই ান ম াসিন,   স িা: এরোদ 

আলী, িািং-  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা ািাদ , কক্সিাজার িদর, 
কক্সিাজার। এন.আই.সড.নিং-

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময ২৬ ফুে প্রস্থ 

২০ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৮৯ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে নুরুল  ক, (সভসলজার)  স িা: 
 ৃি ইউছু  আলী, িািং-  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , কক্সিাজার 
িদর।এন.আই.সড.নিং-

১৯৪৩৬৭৩২৭৫

৪.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  টিন সিে ঘর ছদঘময ৩৫  ফুে 
প্রস্থ ১১ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৯০ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে মিলাল,   স িা: আবু্দল আসজজ, 

িািং-  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা ািাদ , কক্সিাজার িদর, 
কক্সিাজার। এন.আই.সড.নিং-
৮২৪৩৬২৩৩৯৭

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  সলসথ্সনর  ঘর ছদঘময ৩০ 
ফুে প্রস্থ ১২ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪২৯১ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে গুরাসন,   স িা:  ৃি জসলল, িািং- 
 ধয  গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , 

কক্সিাজার িদর, কক্সিাজার। 
এন.আই.সড.নিং-৮৬৯৪০৮৩১৬৬

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  সলসথ্সনর ঘর ছদঘময ১৮ ফুে 
প্রস্থ ১২ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৯২ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে নুরুল  ক (সভসলজার),   স িা: 
 ৃি আস র ম াসিন, িািং-  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , কক্সিাজার 
িদর। এন.আই.সড.নিং-
৭৩৪৪০৯৮১৫২

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময ৫৩ ফুে প্রস্থ 

৩১ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৯৩ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে নূর ম া াম্মদ (সভসলজার),   
স িা:  ৃি আবু্দল জসলল, িািং- 

 ধয  গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , 

কক্সিাজার িদর,

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময  ৪৩ ফুে প্রস্থ 

৩৩ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 

িাগান, ইিযাসদ

৪২৯৪ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম া: নাসছর উিীন,   স িা: 
ম াজাস র স য়া, িািং-  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , কক্সিাজার 
িদর, কক্সিাজার।

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময  ৩২ ফুে প্রস্থ 

২০ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৯৫ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে  ম া: স জিা  উিীন মিাস ল 

(সভসলজার),স িা: ৃি আিু িক্কর, 
িািং- ধয  গজাসলয়া,ইিলা ািাদ , 

কক্সিাজার িদর। এন.আই.সড.নিং-

৭৩৪৩৬৬২৮৮৩

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি মিস   াকা উ সর টিন সিে 
ঘর ছদঘময ৩৫ ফুে প্রস্থ ১৫ 
ফুে। ২।  াটির মদিয়াল 

উ সর টিন সিে ছদঘময ৩০ 

ফুে প্রস্থয ১৫ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৯৬ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে আবু্দর র  ান িািুৃু, (সভসলজার) 
  স িা:  ৃি   িাজ  াজী, িািং-
 ধয  গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , 

কক্সিাজার িদর। এন.আই.সড.নিং- 
 ১৯৮৮২২১২৪৪২০০০০৪৮

৩.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময ৫০ ফুে প্রস্থ 

২২ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৯৭ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে  ম া: ছসগর আ  দ,   স িা:  ৃি 

  িাজ  াজী, িািং-  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , কক্সিাজার 
িদর। এন.আই.সড.নিং-
৮৭০৩৬৫৭৬১২

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময ৪৩ ফুে প্রস্থ 

২১ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪২৯৮ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে িাস র,   স িা: আবু্দি শুকু্কর, 
িািং-  ধয  গজাসলয়া, 

ইিলা ািাদ , কক্সিাজার িদর, 
কক্সিাজার।এন.আই.সড.নিং-

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি টিসনর মভড়া উ সর 
 সলসথ্সনর ছাউসনে ঘর 

ছদঘময ২২ ফুে প্রস্থ ১৮ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 

িাগান, ইিযাসদ

৪২৯৯ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম াছা: িা শুন না ার, স িা:  ৃি 

কসির আ  দ, িািং-  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , কক্সিাজার 
িদর।

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল  উ সর টিন 
সিে ছদঘময ৩৬ ফুে প্রস্থ ২৯ 

ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪৩০০ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে  ম াছা: খাসলদা মিগ , স্বা ী: 
 ৃি িালা ি উল্লা , িািং-  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , কক্সিাজার 
িদর,

০.৫০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল ঘর উ সর 
টিন সিে ছদঘময ৪১ ফুে প্রস্থ 

১৫ ফুে। ২।  াটির মদিয়াল 

উ সর টিন সিে ছদঘময ৩৯ 

ফুে, প্রস্থয ১৫ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪৩০১ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম ৌলানা ফসকরুল ইিলা ,  স িা: 
ম ৌ: মিালিান আ  দ, িািং- 
 ধয  গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , 

িদর, কক্সিাজার। এন.আই.সড.নিং-
২২১২৪৪২৩৪৩২৮৪

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি সিসডিং  ঘর ছদঘময ৫২ ফুে 
প্রস্থ ৪২ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৩০২ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম াছা: ম ািসন আরা মিগ   

স িা:  ৃি   িাজ আ  দ িািং- 
 ধয  গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , 

কক্সিাজার িদর। এন.আই.সড.নিং-
২২১২৪৪২৩২৯১৬৪

১.৫০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি   াটির মদিয়াল উ সর 
টিনসিে ঘর ছদঘময ৩১ ফুে 

প্রস্থ ২০ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪৩০৩ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম াছ:  াজরা খািুন   স িা:  ৃি 

নুরুল হুদা, িািং-  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা ািাদ , কক্সিাজার িদর, 
কক্সিাজার।এন.আই.সড.নিং-
০৪৯৩৯৫৬২৯৪

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি   াটির মদিয়াল উ সর 
টিনসিে ঘর ছদঘময ৩৩ ফুে 

প্রস্থ ২১ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪৩০৪ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে আবু্দল  াস দ  স িা:  ৃি ম াসিন 

আ  দ , িািং-  ধয  গজাসলয়া, 

ইিলা ািাদ , কক্সিাজার িদর, 
কক্সিাজার।

৪.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময ৩৬ ফুে প্রস্থ 

১৩ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 

িাগান, ইিযাসদ

৪৩০৫ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে আ  দ ম াসিন   স িা: অসল িিু 

 িািং-  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা ািাদ , কক্সিাজার িদর, 
কক্সিাজার।এন.আই.সড.নিং-
১৯৬১১২২১৪৯১৮০০০০০৫

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি ১। মিস   াকা উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময ৩২ ফুে প্রস্থ 

২৯ ফুে। ২। মিস   াকা 
উ সর টিন সিে ছদঘময 
২৩ফুে প্রস্থয ১০ ৃুফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪৩০৬ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ই ান ম াসিন , স িা: আ  দ 

ম াসিন , িািং-  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা ািাদ , কক্সিাজার িদর, 
কক্সিাজার।এন.আই.সড.নিং-

৫৫২৮৪৫২৬২৩

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
 সলসথ্সনর ছাউসন  ছদঘময ২৪ 

ফুে প্রস্থয ১৪ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪৩০৭ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে নূরুন না ার   স্বা ী:   ৃি আবু্দল 

কাসদর, িািং-  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা ািাদ , কক্সিাজার িদর, 
কক্সিাজার। এন.আই.সড.নিং-
২২১১৩২৩০৪৬২৯

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ছদঘময ২০ ফুে প্রস্থ ১৫ 

ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪৩০৮ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম া: ম াসিন ,  স িা: আবু্দল 

 াসক  ,িািং-  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা ািাদ , কক্সিাজার িদর, 
কক্সিাজার। এন.আই.সড.নিং-
২২১৭৭৯৩৯৭৬৮৩৩

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর 
 সলসথ্সনর ছাউসন  ছদঘময ২৮ 

ফুে প্রস্থয ১৮  ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪৩০৯ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে  ম াছসন আরা মিগ ,  স্বা ী: 
িাদো  স য়া ,িািং-  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , কক্সিাজার 
িদর, কক্সিাজার।

৫.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ছদঘময ৪২ ফুে প্রস্থ ১৮ 

ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 

িাগান, ইিযাসদ

৪৩১০ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম াছা: িাছসল া আক্তার , স িা: 
নূরু আ  দ , িািং-  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , কক্সিাজার 
িদর, কক্সিাজার।এন.আই.সড.নিং-
৬৮৭৮১৫২৯৪

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি টিসনর মভড়া  উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময ১২ ফুে প্রস্থ ৯ 

ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪৩১১ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে ম া: নূর আ  দ , স িা:  ৃি 

অসল িিু , িািং-  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা ািাদ , কক্সিাজার িদর, 
কক্সিাজার।এন.আই.সড.নিং-

১৯৬৫২২১৪৯১৮০০০০০৬

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি টিসনর মভড়া উ সর টিন সিে 
ঘর ছদঘময ২৫ ফুে প্রস্থ ১৮ 

ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪৩১২ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে িাসকরা মিগ  ,স্বা ী:   ৃি কালু  

িািং-  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা ািাদ , কক্সিাজার িদর, 
কক্সিাজার।এন.আই.সড.নিং-
৬৪৪৩৯৫৫৩৬১

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ছদঘময ২২ ফুে প্রস্থ ২০ 

ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৩১৩ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে মরাসকয়া মিগ  স্বা ী:  ািীিুর 
র  ান    িািং-  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা ািাদ , কক্সিাজার িদর, 
কক্সিাজার। এন.আই.সড.নিং-
২৮৪৩৯৭২৫৫১

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময ২৮ ফুে প্রস্থ 

১৪ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪৩১৪ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে কুলছু া মিগ  ,স্বা ী:  ৃি 

  িাজ ফসকর ,িািং-  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , কক্সিাজার 
িদর, কক্সিাজার।

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  সলসথ্সনর  ঘর ছদঘময ২০ 
ফুে প্রস্থ ১৫ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪৩১৫ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে গুরা স য়া , স িা:  ৃি এৎা ার 
স য়া ,িািং-  ধয  গজাসলয়া, 

ইিলা ািাদ , কক্সিাজার িদর, 
কক্সিাজার।এন.আই.সড.নিং-
৮৬৯৩৯৯৯৪৭৯

৩.৫০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময ৬১ ফুে প্রস্থ 

২৮ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 

িাগান, ইিযাসদ

৪৩১৬ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে নুরুল আস ন ,  স িা: ো  আল  

,িািং-  ধয  গজাসলয়া, 
ইিলা ািাদ , কক্সিাজার িদর, 
কক্সিাজার। এন.আই.সড.নিং-
৮৭০৬৯৩২৭৩১

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময ৩৪ ফুে প্রস্থ 

১২ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪৩১৭ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে  ম াস্তাসফজ  ,স িা:  ৃি: 

িিাইদুল ম াসিন , িািং-  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , কক্সিাজার 
িদর, কক্সিাজার।এন.আই.সড.নিং-

২২১২৪৪২৩০৪৬১৬

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময২৪ ফুে প্রস্থ 

১৫ফুে। ২।  সলসথ্সনর ঘর 
ছদঘময ২৩ ফুে, প্রস্থয ১২ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪৩১৮ কক্সিাজার িদর ফুলছসড় রাজঘাে  নুরুল ইিলা , স িা:  ৃি আবু্দল 

জসলল       িািং-  ধয  

গজাসলয়া, ইিলা ািাদ , কক্সিাজার 
িদর, কক্সিাজার। এন.আই.সড.নিং-
৭৭৯৩৯৯৬০২৮

২.০০ গজাসলয়া ৯৪ ১ ১১৩ ২ রসিি  াটির মদিয়াল উ সর টিন 
সিে ঘর ছদঘময ৩০ ফুে প্রস্থয 

২২ ফুে

ঐ অিসেষ্ট জস  

িিি সভো, 
িাগান, ইিযাসদ

৪৩১৯ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় ম াঃ জাকাসরয়া, সিং- মৃি 

আস র মহাঘিন

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি িাকা র

ছদ ব ২৯ফুট প্রস্থ ২৮ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩২০ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় ম াক্তার আহ দ, সিং- ইি াইল

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৩৫ফুট প্রস্থ ৩০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩২১ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় ম াস্তাক আহ দ, সিিা- ইি াইল

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

৪.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৪০ফুট প্রস্থ ১২ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩২২ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় ম াহাম্মদ ইছ াইল, সিং মহাছন 

আলী

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি  াসর র টিঘনর ছাউসন

ছদ ব ৩৫ফুট প্রস্থ ৩০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩২৩ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় নুরুল আস ন, সিিা- মৃি আবু 

িাঘলি

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৪০ফুট প্রস্থ ১২ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৩২৪ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় ম াহাম্দ মহাছাইন, সিিা- আলী 

আকির

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.৫০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি  াটির র টিঘনর ছাউসন

ছদ ব ২০ফুট প্রস্থ ১২ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩২৫ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় িা শুল অঅল , সিিা- মৃি িাঁচা 

স য়া

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৩৫ফুট প্রস্থ ১৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩২৬ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় ম াক্তার আহ দ, সিিা- মৃি 

ছছয়দ আহ দ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৩০ফুট প্রস্থ ১২ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩২৭ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় সরদুয়ানুল হক, সিিা- মৃি আস র 

মহাছাইন

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি  াটির র টিঘনর ছাউসন

ছদ ব ৪০ফুট প্রস্থ ৩৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩২৮ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় ম াঃ জসহরুল ইিলা , সিিা- মৃি 

নুর আহ দ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি  াটির র টিঘনর ছাউসন

ছদ ব ৩০ফুট প্রস্থ ২০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩২৯ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় ছসল  উল্লাহ গং, সিিা- মৃি 

সফঘরাজ আহ দ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

৫.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি  াটির র টিঘনর ছাউসন

ছদ ব ৩৫ফুট প্রস্থ ২৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৩০ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় কসল  উল্লাহ, সিিা- মৃি সফঘরাজ 

আহ দ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি  াটির র টিঘনর ছাউসন

ছদ ব ১৫ফুট প্রস্থ ১৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৩১ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় আঘনায়ারা মিগ , স্বা ী- মৃি 

ম াঃ িাইফুল্লাহ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি  াটির র টিঘনর ছাউসন

ছদ ব ৩০ফুট প্রস্থ ১৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৩২ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় ও র ফারুক, সিিা- মৃি 

ম াহাম্মদ উল্লাহ,

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.৫০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৩২ফুট প্রস্থ ১৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৩৩ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় মনছারুল হক, সিিা- মৃি 

ম াহাম্মদ উল্লাহ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি  াটির র টিঘনর ছাউসন

ছদ ব ১৫ফুট প্রস্থ ১০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৩৪ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড়  ামুনর রসেদ, সিিা- মৃি 

মফারকান আহ দ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৫০ফুট প্রস্থ ১২ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৩৩৫ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় ম াস্তাসফজুর রহ ান, সিিা- মৃি 

ইিলা  আহ দ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ২০ফুট প্রস্থ ১২ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৩৬ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় রাসজয়া মিগ , সিং- আস র 

মহাছন, 

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

৩.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ২০ফুট প্রস্থ ১৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৩৭ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় সজয়াউল হক, সিং- আলী আহ দ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৩০ফুট প্রস্থ ২০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৩৮ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় জসহরুল ইিলা , সিিা- আস র 

ম াহাম্মদ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৫০ফুট প্রস্থ ২৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৩৯ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় আস র হা জা, সিং- মৃি অসল 

আহ দ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৫০ফুট প্রস্থ ২৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৪০ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় ম াঃ ও র হা জা, সিং- মৃি 

অসল আহ দ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৫০ফুট প্রস্থ ২৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৪১ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় আব্দুল হাসল , সিং- মৃি কসির 

আহ দ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

৪.৫০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ২৫ফুট প্রস্থ ২০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৪২ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় আিদু ছালা , সিং- মৃি কসির 

আহ দ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৪৫ফুট প্রস্থ ২০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৪৩ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় আিদুল  াঘলক, সিিা- মৃি 

কসির আহ দ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

৪.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ২৫ফুট প্রস্থ ২০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৪৪ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় ম াক্তার আহ দ, সিিা- আস র 

হা জা, 

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

৩.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ২৫ফুট প্রস্থ ১৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৪৫ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড়  ীর ম াহাম্মদ জুনাইদ, সিং- 

আস র হা জা

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৪০ফুট প্রস্থ ৩০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৩৪৬ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় সদদারুল ইিলা , সিং- নুরুল 

আস ন

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি িাঘেরঘিাড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ৫০ফুট প্রস্থ ৩০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৪৭ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় েসফউল আল , সিং- মৃি 

আহ দ মহাছাইন

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

৩.৫০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৪০ফুট প্রস্থ ১৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৪৮ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় ম াঃ োহ আল , সিং- আহ দ 

মহাছাইন

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৪০ফুট প্রস্থ ৩০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৪৯ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় আবু িক্কর সছসিক, সিং- মৃি 

আেরফ আলী

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৩ ১ ৪২৫৬ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৪০ফুট প্রস্থ ৩৬ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৫০ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় স নার উিীন, সিিা- িাঘলহ 

আহ দ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

৩.৫০ ফুলছসড় ২০৪৪ ১ ৪২৫৭ ২ রসিি টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ৩০ফুট প্রস্থ ২৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৫১ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় ম াহাম্মদ ইি াইল, সিং- মৃি 

কালা স য়া

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৪ ১ ৪২৫৭ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৫০ফুট প্রস্থ ১২ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৫২ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় নুরুল আল , সিং- মৃি আবু িা া,

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৪ ১ ৪২৫৭ ২ রসিি টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ৪০ফুট প্রস্থ ৩০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৫৩ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় আসজজুল হক, সিং- িাঘলহ 

আহ দ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

৩.৫০ ফুলছসড় ২০৪৪ ১ ৪২৫৭ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ২০ফুট প্রস্থ ১৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৫৪ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় স জানুর রহ ান, সিং- িাঘলহ 

আহ দ

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৪ ১ ৪২৫৭ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৩০ফুট প্রস্থ ২০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৫৫ কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড় রাঘহলা মিগ , সিং- নুরুল আল , 

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

৫.০০ ফুলছসড় ২০৪৪ ১ ৪২৫৭ ২ রসিি টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ২৫ফুট প্রস্থ ১২ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৫৬

কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড়

নাসি া খান , সিং- মৃি ম াঃ 

আল 

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৪ ১ ৪২৫৭ ২ রসিি

টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ২০ফুট প্রস্থ ১২ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৩৫৭

কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড়

সজয়াউল হক, সিং- ম াঃ উল্লাহ, 

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৪ ১ ৪২৫৭ ২ রসিি

টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ১৫ফুট প্রস্থ ১০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৫৮

কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড়

িাঘলহ আহ দ, সিং- কালা স য়া

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

৪.০০ ফুলছসড় ২০৪৪ ১ ৪২৫৭ ২ রসিি

টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ২০ফুট প্রস্থ ১২ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৫৯

কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড়

নুর আঘয়ো, সিং- মৃি আবুল 

খাঘয়র

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৪ ১ ৪২৫৭ ২ রসিি

টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ৩০ফুট প্রস্থ ১৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৬০

কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড়

 তুবজা মিগ , সিং- মৃি নসজর 

মহািাইন

িাং-িসি  নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২০৪৪ ১ ৪২৫৭ ২ রসিি

মিস িাকা

ছদ ব ২৫ফুট প্রস্থ ১৫ফুট

টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ৩০ফুট প্রস্থ ১২ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৬১

কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড়

ম াঃ োহজাহান গং, সিং- 

  িাজ আহ দ

িাং-পূি ব নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

৩.৫০ ফুলছসড় ২৪০৩ ১ ৫০০৩ ২ রসিি

িাকা র

ছদ ব ৫০ফুট প্রস্থ ৩০ফুট

টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ২৫ফুট প্রস্থ ১৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৬২

কক্সিাজার চকসরয়ার ফুলছসড় ফুলছসড়

সদদারুল ইিলা , সিং- মৃি কসির 

আহ দ

িাং-পূি ব নয়ািাড়া, 

খুটাখালী,চকসরয়া,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২৪০৩ ১ ৫০০৩ ২ রসিি

টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ৩৫ফুট প্রস্থ ২০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৬৩

কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড়

আঘনায়ার মহাঘিন, সিং- মৃি 

িসফউজ্জা ান

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি

সিসডং

ছদ ব ৫০ফুট প্রস্থ ২৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৬৪

কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড়

আস র মহাঘিন, সিং- নুর আহ দ

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি

টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ৩৫ফুট প্রস্থ ১৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৬৫

কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড়

রসেদা মিগ , সিং- ম াহাব্বি 

আলী

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

৩.০০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি

টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ৪৫ফুট প্রস্থ ২০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৬৬

কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড়

িাইফুল ইিলা , সিং- লাল স য়া

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি

মিস িাকা

ছদ ব ৩০ফুট প্রস্থ ১২ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৬৭

কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড়

মলাক ান হাসক , সিং- মরজাউল 

কসর 

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি

টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ২০ফুট প্রস্থ ১০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৩৬৮

কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড়

মিলাল মহাঘিন, সিং- ফারুক 

আহ দ

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি

টিঘনরঘিড়া িসলসথঘনর ছাউসন

ছদ ব ২৫ফুট প্রস্থ ২০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৬৯

কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড়

সগয়াি উিীন, সিিা- োহ আল 

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

২.৫০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি

িাকা র

ছদ ব ৩৫ফুট প্রস্থ ৩৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৭০

কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড়

মিলাল উিীন, সিং- নুরুল আল 

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি

টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ২০ফুট প্রস্থ ১৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৭১

কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড়

জয়নাল উসিন, সিং- নুরুল আল 

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি

টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ৫০ফুট প্রস্থ ২৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৭২

কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড়

রসফকুল ইিলা , সিং- ইিা 

আস ন

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি

মিস িাকা

ছদ ব ৩৩ফুট প্রস্থ ১৪ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৭৩

কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড়

জাঘকর উল্লাহ, সিং- ইিা আস ন

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

২.০০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি

টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ২০ফুট প্রস্থ ১০ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৭৪ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড় ম াঃ আসজজুল হক, সিং- 

মদঘলায়ার মহাঘিন

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

৪.০০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ৩০ফুট প্রস্থ ১৫ফুট

টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ১৫ফুট প্রস্থ ১৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৭৫ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড় আকিার আল , সিং- ইিা আস ন

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

১.৮০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ৪০ফুট প্রস্থ ৩৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৭৬ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড় ইসলয়াি, সিং- ইিা আস ন

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

০.২১ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ৩৫ফুট প্রস্থ ২৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৭৭ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড় রসহ া আকিার, সিং- আব্দুি 

িবুর

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

১.৭০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৪০ফুট প্রস্থ ২৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৭৮ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড় রসেদ আহ দ, সিং- ম াঃ 

মহাছাইন

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

১.৯০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি মিস িাকা

ছদ ব ৩৫ফুট প্রস্থ ৩৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৩৭৯ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড় আব্দুল  ািান, সিং- মৃি চাঁদ স য়া

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

১.৫০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি টিঘনরঘিড়া টিঘনরছাউসন

ছদ ব ৩৫ফুট প্রস্থ ১৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৮০ কক্সিাজার কক্সিাজার িদর ফুলছসড় ফুলছসড় ফসরদুল আল , সিং- আব্দু রহ ান

িাং-নতুন অসফি 

িাড়া,ইিলা পুর,িদর,কক্সিাজার

১.৫০ ফুলছসড় ২৫০৩ ১ ৫১৪০ ২ রসিি িাকা র

ছদ ব ৪০ফুট প্রস্থ ৩৫ফুট

অিসেষ্ট জস  

িিিস টা, 

িাগান ইিযাসদ

৪৩৮১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

ফসরদুল আল , সিিা-মৃি ওলা 

স য়া িাং- োইরািাড়া, 

ম ৌল ীকাটা,

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৭৮৫২ ৩৯ ১০৯৭৩ ২ রসিি িন  র িাড়ী- ২টি

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৩৮২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নসজর আহ দ, সিিা- কালু হাজী, 

িাং-ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৮৫২ ৩৯ ১০৯৭৩ ২ রসিি িন  রিাড়ী ঐ

৪৩৮৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া হারুন, সিিা- ম ািাঘলি, িাং- ঐ

১.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৭৮৫২ ৩৯ ১০৯৭৩ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৩৮৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
রসেদ আহ দ, সিিা- মৃি ওলা 

স য়া, িাং-ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৮৫২ ৩৯ ১০৯৭৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৩৮৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
েহর আলী, সিিা- কালা স য়া, 

িাং-ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৮৫২ ৩৯ ১০৯৭৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৩৮৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াস্তাক আহ দ, সিিা- ঠান্ডা 

স য়া, িাং-ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৭৭৬৪ ৩৯ ১০০৯৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৩৮৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ছছয়দ আল , সিিা- মৃি কাসদর 

মহাছন,িাং-ঐ

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৭৭৬৪ ৩৯ ১০০৯৩ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৩৮৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িিি আলী, সিিা- জালাল 

আহ দ, িাং-ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৭৬৪ ৩৯ ১০০৯৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৩৮৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জাঘকর আহ দ, সিিা- উসজর 

আলী, িাং-ঐ

০.৭০

দঃ কেসিয়া - - ৭৭৬৪ ৩৯ ১০০৯৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৩৯০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আিদুল হাসক , সিিা-  কবুল 

আহ দ, িাং-ঐ

১.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৭৭৬৪ ৩৯ ১০০৯৩ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৩৯১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ফসরদ, সিিা- িাছা স য়া, িাং-ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৩৯২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম ঘহর আলী, সিিা-মৃি ওলা 

স য়া, িাং-ঐ

১.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৩৯৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া  াঘলক, সিা- মগালাল, িাং-ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৩৯৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জাঘহদ মহাঘিন, সিিা- সুকুর 

আলী, িাং-ঐ

১.১০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৩৯৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জাঘহদ মহাঘিন, সিিা- আস র, 

িাং-ঐ

০.৭৫

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৩৯৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আলী মহাঘিন, সিিা-  কবুল, 

িাং-ঐ

১.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৩৯৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মিঠান আলী, সি:মৃি হাজী ম াঃ 

কালু, িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৩৯৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরল আল , সিিা- মৃি 

িািস য়া, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৩৯৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ আল , সিিা- আবুল মহাছন, 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪০০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
কসির আহ দ, সি: মৃি কাসদর 

মহাছন, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন কাঘঠর িাড়ী র ঐ

৪৪০১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জসহর উসিন, সিিা- উসজর 

আলী, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪০২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল আসজ , সিিা- মিঠান 

আলী, ঐ

০.১০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন কাঘঠর  র ঐ

৪৪০৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

জাফর আল , সিিা- মৃি সুলিান 

আহ দ, িাং- িাসরিাড়া, 

ম ৌল ীকাটা

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৪০৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
লাল স য়া, সিিা- মৃি েহর 

আলী, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪০৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ফসরদুল আল , সিিা-মৃি ওলা 

স য়া, িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪০৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নসজর আহ দ, সিিা- কালু হাজী, 

িাং-ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪০৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া হারুন, সিিা- ম ািাঘলি, িাং- ঐ

১.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৪০৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
রসেদ আহ দ, সিিা- মৃি ওলা 

স য়া, িাং-ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৪০৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
েহর আলী, সিিা- কালা স য়া, 

িাং-ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪১০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াস্তাক আহ দ, সিিা- ঠান্ডা 

স য়া, িাং-ঐ

০.৫৭

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪১১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ছছয়দ আল , সিিা- মৃি কাসদর 

মহাছন,িাং-ঐ

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪১২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িিি আলী, সিিা- জালাল 

আহ দ, িাং-ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪১৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জাঘকর আহ দ, সিিা- উসজর 

আলী, িাং-ঐ

০.৭০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪১৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আিদুল হাসক , সিিা-  কবুল 

আহ দ, িাং-ঐ

১.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪১৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ফসরদ, সিিা- িাছা স য়া, িাং-ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪১৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম ঘহর আলী, সিিা-মৃি ওলা 

স য়া, িাং-ঐ

১.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪১৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া  াঘলক, সিা- মগালাল, িাং-ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪১৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জাঘহদ মহাঘিন, সিিা- সুকুর 

আলী, িাং-ঐ

১.১০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪১৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জাঘহদ মহাঘিন, সিিা- আস র, 

িাং-ঐ

০.৭৫

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪২০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আলী মহাঘিন, সিিা-  কবুল, 

িাং-ঐ

১.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪২১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মিঠান আলী, সি:মৃি হাজী ম াঃ 

কালু, িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন কাঘঠর  র ঐ

৪৪২২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল আল , সিিা- মৃি 

িািস য়া, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৪২৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ আল , সিিা- আবুল মহাছন, 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪২৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
কসির আহ দ, সি: মৃি কাসদর 

মহাছন, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৪২৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জসহর উসিন, সিিা- উসজর 

আলী, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪২৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল আসজ , সিিা- মিঠান 

আলী, িাং- ঐ

০.১০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪২৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

জাফর আল , সিিা- মৃি সুলিান 

আহ দ, িাং- োইরািাড়া, 

ম ৌল ীকাটা

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪২৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
লাল স য়া, সিিা- মৃি েহর 

আলী, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪২৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আব্দুল ম ানাফ, সিিা- 

নজরুজা ান, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৩০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
প্রঘফির জাফর আল , সিিা- 

মৃি উলা স য়া, িাং- ঐ

৩.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৩১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
হাজী ম ঘহর আলী, সি: মৃি হাজী 

নুর আলী, ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৪৩২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
রজক আলী, সিিা- মৃি জান 

আলী, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন টিঘনর  র ঐ

৪৪৩৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াস্তফা, সিিা- মহাছন আলী, 

িাং- ঐ

০.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৪৩৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নিী মহাছন, সি: মৃি ম াহাম্মদ 

মহাছন, িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৩৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবু হািান, সিিা- কালাচান, 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৩৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবু িাঘহর মকাম্পানী, সিিা- 

মৃি নুর আহ দ  াষ্টার, িাং- ঐ

৩.০০

দঃ কেসিয়া - - ৭৯৬১ ৩৯ ১১৪৫৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৪৩৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ো শুল আল , সিিা-মগালা  

আলী, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৩৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নজরুল জা ান, সিিা-মগালা  

আলী, িাং-ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৩৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িাঘহি স য়া, সিিা-ফরুখ 

আহ দ, িাং-ঐ

১.১০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৪০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া রসফক, সিিা-কালা স য়া , িাং-ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৪৪১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
রসেদ আহ দ, সি: মৃি ছছয়দ 

মহাছন, িাং- ঐ

১.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৪২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
শুক্কুর, সিিা- মৃি রসেদ 

ম াহাম্মদ, িাং- ঐ

৩.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৪৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াহাম্মদ মহাছন, সি: মৃি ছছয়দ 

আং- িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৪৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ছাঘলহ আহ , সিিা- মৃি হাছু 

স য়া, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৪৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

হাসক  আলী িা া,সিিা- মৃি 

রহ ি আলী, িাং- দসিণ 

ম ৌল ী কাটা

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৪৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মহাছন আহ দ, সিিা- মৃি 

কাঘদর, িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৪৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবু িাঘহর স ঘলজার, সিিা- 

মৃি চাসষ স য়া,

৩.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৪৪৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জাঘকর আহ দ,সিিা- মৃি আলী 

 দন, িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৪৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
খুরঘেদ আল , সি: মৃি আহ দুর 

রহ ান,িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৫০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ইউনুচ ম ম্বার, সি: মৃি আেরাফু 

জা ান, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৫১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

োহাি উসিন, সিিা- ফরুখ 

আহ দ, িাং- দসিণ ম ৌল ী 

কাটা

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৪৫২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুর মহাছন, সিিা- মৃি িজল 

আহ দ, িাং- ঐ

০.১০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৫৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া নুর আল , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.১০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৫৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল িের, সিিা- মৃি সছসিক 

স য়া, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৫৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

নুরুল হাসক , সিিা- মিাঘল ান, 

িাং-দঃঘ ৌঃকাটা নদীর িসি  

কুল গাদা বুসনয়া

০.১০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৫৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 তুল মহাঘিন, সিিা- আলী, িাং 

ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৪৫৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াহাম্মদ নুর, সিিা- েসফ, িাং- 

ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৫৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
স জানুর রহ ান, সিিা- সছসিক, 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন মিড়ার  র ঐ

৪৪৫৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মিসল  স য়া, সিিা- স য়া 

মহাঘিন, িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৪৬০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ই া  মহাঘিন, সিিা- ম াঃ েসফ, 

িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৬১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াছাঃ সদলারা মিগ , স্বা ী- মৃি 

জাসকর মহাঘিন, িাং- ঐ

০.৭০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৬২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ ইসলয়াছ, সিিা- ম াঃ েসফ, 

িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৬৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া নুর মহাঘিন, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৬৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 ঞ্জুর আল , সিিা- কালু স য়া, 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৬৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
োহ আল , সিিা- ম াঃ েসফ, 

িাং- ঐ

১.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৬৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুর নাহার মিগ , স্বা ী- মৃি 

 সনর আহ দ, িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৬৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবু িাঘলি, সিিা- সছসিক 

দফাদার, িাং- ঐ

২.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৪৬৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল আল , সিিা- সিরাজ 

স য়া, িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৬৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আব্দুশুক্কুর, সিিা- আব্দুল্লাহ, িাং- 

ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৭০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আব্দুর রহ ান, সিিা- আব্দুল্লাহ, 

িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৭১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল কালা , সিিা- সিরাজ 

স য়া, িাং- ঐ

৩.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৭২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া আবু সছসিক, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৪৭৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ো শুল আল , সিিা- ফরুখ 

আহ দ, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৭৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবু ো া, সিিা- মৃি জব্বার, 

িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৭৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

 ঞ্জুর আল , সিিা- ফসকর 

আহ দ, িাং- দঃঘ ৌঃকাটা নদীর 

িসি  কুল গাদা বুসনয়া

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

সিওআর  া লা 

চল ান

৪৪৭৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল কসির, সিিা- ঠান্ডা স য়া, 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৪৭৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া নুরুল ইিলা , সিিা-ঐ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৭৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আব্দুল হক, সিিা- মৃি 

আঘনায়ার, িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৭৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
কা াল মহাঘিন, সিিা- ম াঃ 

আলী, িাং- ঐ

০.০৫

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৮০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আলী কাির, সিিা- মৃি নসজর 

মহাঘিন, িাং- ঐ

০.৯০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৮১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুর আহ দ, সিিা- মৃি ফরুখ 

আহ দ, িাং- ঐ

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৮২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আল  দফাদার, সিিা-সছসিক 

দফদার, িাং-ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৪৮৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
রসফকুল আল , সিিা-ঠান্ডা স য়া, 

িাং-ঐ

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৮৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ ম স্তাক, সিিা- গুরা স য়া, 

িাং-ঐ

১.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৮৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ ইব্রাসহ  খসলল, সিিা-

 সিউর রহঃ, িাং-ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৯৮২৫ ৩৯ ১৪২৭৫ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৮৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ছছয়দ আল , সিিা-মৃি কালু 

স য়া , িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৮৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
বুলবুল আক্তার, স্বা ী-ছছয়দ 

মহািন, িাং-ঐ

১.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৪৮৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল হাকী , সিিা-মৃি আলী 

স য়া , িাং-ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৪৮৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
হাসিনা মিগ , স্বা ী-সুলিান 

আহঃ , িাং-ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৯০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম ািাহারা, সিিা-মৃি আলী স য়া, 

িাং-ঐ

৩.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৯১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জালাল আহা দ, সি:মৃি 

মিলাঘয়ি , িাং-ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৯২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
োহ আল , সিিা-িসদউজ্জা ান , 

িাং-ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৯৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িদরুজ্জা ান, সি:মৃি সছসিক 

আহাম্মদ, িাং-ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৯৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মিকান্দর, সিিা-মৃি সছসিক 

আহাম্মদ, িাং-ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৯৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
সদলদার মিগ , সি:মৃি িজল 

আহাম্মদ, িাং-ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৯৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আঃ হাসক , সিিা-মৃি মরাকন 

উসিন, িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৯৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 সনর আহাঃ সিিা-মৃি িসজ  

উসিন, িাং-ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৪৯৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আঃ জসলল, সিিা-মৃি িসজ  

উসিন , িাং-ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৪৯৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িসদ আল , সিিা-মৃি আঃ 

হাসক  , িাং-ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫০০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আঃ িালা , সি: মৃি িসজ  

উসিন , িাং- ঐ

০.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫০১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ো শুল আল , সি: মৃি ম াঃ 

মহাছন, িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫০২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া হারুন,সিিা- ম াঃ আলী, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫০৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া মফারকান, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫০৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নসজর আহ দ কালু, সিিা- মৃি 

আস র হা জা,

২.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৫০৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 াহাদা মিগ , স্বা ী- মিাঘল ান, 

িাং- ঐ

১.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫০৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

আল  িওদাগর, সিিা- মৃি 

আব্দু, িাং- িদুিাড়া, ম ৌল ীর 

কাটা

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫০৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আলী আকির, সি: ম াহাম্মদ 

মহাছন, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫০৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
অসছয়র রহ ান, সিিা- মৃি 

সছসিক, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫০৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া িদরুজ্জা, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫১০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আক্তার মহাঘিন, সিিা- জালাল 

ছিদ্য,িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫১১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িজল ম ঘহর, সিিা- নসজর 

মহাছন, িাং- ঐ

১.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫১২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ছাঘির আহ দ, সি: মৃি আলী 

মহাছন, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৫১৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া হাসিি আহ দ, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫১৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল হাসক  চসকদার,সিং- মৃি 

িসদউজ্জা ান, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫১৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ো শুল আল , সিিা- মৃি েহর 

আলী, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫১৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ নাঘজর, সিিা- মৃি িজল 

আহ দ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৫১৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 ঈনউসিন, সিিা- আব্দুল 

হাসক , িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫১৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জসি  উসিন, সিিা- আব্দুর 

রহ ান, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫১৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ নুরুল ইিলা , সিিা- নাজু 

স য়া, িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫২০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ মহাছন, সি: মৃি েসফক 

আহ দ, িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৫২১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ হাঘে , সিিা- মৃি জান 

আলী, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৮ ৩৯ ৯১৮৪ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫২২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

ম াঃ েসফ, সিিা- মৃি ছাঘলহ 

আহ দ, িাং- কেসিয়া নতুন 

িাড়া

০.৪০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫২৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ইি াইল, সিিা- মৃি রসেদ 

আহাং,  িাং- ঐ

০.৫০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫২৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ম াজাফ্ফর, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

২.১০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫২৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আস র মহাঘিন. সি: মৃি আব্দুর 

রহ ান,িাং- ঐ

২.৩০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫২৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িাইফুল ইিলা , সিিা- মৃি আনু 

স য়া, িাং- ঐ

১.৪০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫২৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াজাঘম্মল হক, সি: মৃি রসেদ 

আহ দ, িাং- ঐ

১.৫০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৫২৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ আস ন, সিিা- মৃি 

ওলাস য়া, িাং- ঐ

১.৩০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫২৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল ইিলা , সিিা- আব্দুল 

আসজজ, িাং- ঐ

২.১০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৩০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আব্দুর রসহ , সি: মৃি জাফর 

আহ দ, িাং- ঐ

২.২০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৩১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ চনছু আল , সিিা- ম াঃ 

কালু, িাং- ঐ

০.১০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৩২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া িসদউল আল , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

২.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৩৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ফসকর আহ দ, সি: মৃি সদল 

ম াহাম্মদ,িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৩৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 সনর আহ দ, সিিা- মৃি 

সিরাজুল, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৩৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িসিি আলী, সিিা- মৃি লাল 

ম াহাং, িাং- ঐ

২.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৩৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া কসির আহ দ, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৫৩৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আব্দুর রসহ , সিিা- জালাল 

আহাং, িাং- ঐ

১.২০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ইঘটর  র ঐ

৪৫৩৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াক্তার আহ দ, সি: মৃি ছাঘলহ 

আহাং,িাং- ঐ

০.৬০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৫৩৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আব্দুল ছালা , সি: মৃি হাসিি 

উল্লাহ, িাং- ঐ

০.৫০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৪০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িাইদুল ইিলা , সি: মৃি আবুল 

হাঘে ,িাং- ঐ

৩.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৪১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল ইিলা , সিিা-মৃি হাসিি 

উল্লাহ, িাং- কেসিয়া নতুন িাড়া

১.৩০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৫৪২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল ফঘয়জ, সি: মৃি ম াঃ 

মহাঘিন, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৪৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ছসকনা মিগ , সি: মৃি নুরুল 

ইিলা , িাং- ঐ

২.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৪৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িাইফুল ইিলা , সিিা- নিী 

মহাঘিন, িাং- ঐ

১.৩০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৪৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ছছয়দ মহাঘিন, সি: মৃি খসললুর 

রহ ান,িাং- ঐ

১.২০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৫৪৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ইরান োহ, সিিা- নিী মহাঘিন, 

িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৪৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ নিী, সিিা- মৃি আলী  দন, 

িাং- ঐ

২.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৪৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জালাল আহ দ, সি: মৃি ম াঃ 

জাফর, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৪৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িসদউল আল , সি: মৃি ছাঘলহ 

আহাং, িাং- ঐ

১.৪০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৫০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আব্দুল কাঘদর, সি: মৃি ম ঘহর 

আলী, িাং- ঐ

১.৩০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৫১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
কসির আহ দ, সি: মৃি আব্দুল 

কাঘদর, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৫২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িাইফুল, সিিা- নুর আল , িাং- 

ঐ

১.২০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৫৫৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িসদউল আল , সিিা- মৃি 

মিাঘল ান, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৫৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াজাফ্ফর আহ দ, সিিা- মৃি 

মগালা  িারী, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৫৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
হাঘফজ আহাং, সিিা- মৃি  জু 

স য়া, িাং- ঐ

২.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৫৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া নসজর আহ দ, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৫০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৫৫৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া আব্দুল গফুর, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৬০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৫৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া নুরুিাহার, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৭০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৫৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ মজািাইর, সিিা- আবুল 

কাঘে , িাং- ঐ

০.৮০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৬০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জালাল আহ দ, সিিা- মৃি আঃ 

রসেদ, িাং- ঐ

০.৪০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৬১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জাহানারা মিগ , স্বা ী- হাছন 

আলী, িাং- ঐ

০.৭০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৬২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ফাঘি া মিগ , স্বা: মৃি কসির 

আহ াদ,িাং- ঐ

০.৮০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৬৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মহাঘছন আহাং, সি: মৃি হাসিি 

উল্লাহ, িাং- ঐ

০.৬০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৬৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
কমুরুিাহার, সিিা- মৃি ছাঘলহ 

আহাং, িাং- ঐ

০.৫৫

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৬৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া িসদ আল , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৬০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৬৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জাহাঙ্গীর আল , সি: ঐ, িাং- 

কেসিয়া নতুন িাড়া

০.৭০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৬৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াক্তার আহাং, সি: মিালিান 

আহাং, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৬৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ছাঘলহ আহ দ, সি: মৃি ছছয়দ 

মহাঘিন,িাং- ঐ

২.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৫৬৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ফসরদুল আল , সি: মৃি আব্দুল 

হাসক , িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৭০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
হাসিি উল্লাহ, সিিা- রসেদ 

আহাং, িাং- ঐ

২.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৭১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ কাঘে , সিিা- আব্দুল 

আসজজ, িাং- ঐ

২.৩০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৫৭২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আব্দুল আসজজ, সি: মৃি অসজর 

আলী, িাং- ঐ

২.৫০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৭৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
রসেদ আহ দ, সিিা- মৃি ম াঃ 

কালু, িাং- ঐ

২.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৭৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ মহাঘিন, সি: মৃি আসজজুর 

রহ ান,িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৫৭৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ো শুল আল , সি: মৃি সজিাি 

আলী, িাং- ঐ

০.৫০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৭৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ ইউনুছ, সিিা- ো শুল 

আল , িাং- ঐ

০.৩০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৭৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জসি  উসিন, সিিা- ম াস্তাক 

আহ দ, িাং- ঐ

০.৬০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৭৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ েসহদুল্লাহ, সিিা- ছাঘলহ 

আহ দ, িাং- ঐ

০.৮০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৭৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল হাসক , সিিা- ছুরুি আল , 

িাং- ঐ

০.৯০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৮০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
রুসজনা মিগ , স্বা ী- আবুল 

কালা , িাং- ঐ

০.৭০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৮১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জাঘন আল , সিিা- মৃি 

ম াজাফ্ফর, িাং- ঐ

০.৮০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৮২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ম াঃ ফসরদ, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৯০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৮৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া মিাফাঘয়ল, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৮০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৮৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আব্দুল গফুর, সিিা- মৃি ফরুখ 

আহাং, িাং- ঐ

০.৫০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৫৮৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ছাঘলহ আহ দ, সি: মৃি কাঘদর 

স য়া, িাং- ঐ

০.৬০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৮৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ফসরদুল আল , সিিা- িনজু 

আল , িাং- ঐ

০.৮০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৫৮৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ছিয়দুল হক, সিিা- মৃি আব্দুল 

শুক্কুর, িাং- ঐ

০.৭০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৮৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ কালু, সিিা- আবুল কালা , 

িাং- ঐ

০.৩০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৮৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িাসব্বর আহ দ, সিিা- মৃি 

মলাক ান হাসক , িাং- ঐ

০.৬০

কেসিয়া - - ৩৭৯৯ ২ ৪৬০৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৯০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

আলী আহ দ, সিিা- মৃি সছসিক 

আহাং, িাং- মদাছসড় উত্তরকুল 

লা ার খা ার

১.০০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৯১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

আব্দুল কসর , সিিা- নুর 

আহা দ, িাং- মদাছসড় উত্তরকুল 

লা ার খা ার

১.২০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৯২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুর আহ দ, সিিা- মৃি আহ দ 

ছসল , িাং- ঐ

০.৬০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৯৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ইসলয়াছ, সিিা- িদরুজ্জা ান, 

িাং- ঐ

০.৪০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৯৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ো শুল আল , সি: মৃি আছর 

জা ান, িাং- ঐ

০.২০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৯৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল ইিলা , সিিা- হাি ি 

আলী, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৯৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িসদ আল , সিিা- মৃি আছর 

জা ান, িাং- ঐ

০.২০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৯৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
লাঘয়লা মিগ , স্বা: আব্দুল 

ম ািাঘলি, িাং- ঐ

০.২০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৯৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
খসিজা মিগ , স্বা ী- আব্দুল 

ম ানাফ, িাং- ঐ

০.২০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৫৯৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
োহা আল , সিিা- িদরুজ্জা ান, 

িাং- ঐ

০.২০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬০০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 কবুল আহ দ, সিিা- িজুল 

আহ দ, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৬০১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মছনুয়ারা মিগ , স্বা ী- ইসলয়াছ, 

িাং- ঐ

০.৪০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬০২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
খসিজা মিগ , স্বা ী- এ দাদ 

স য়া, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬০৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
কসির আহ দ, সি: মৃি আব্দুল 

খাঘলক, িাং- ঐ

০.১০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৬০৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুর আফজল, স্বা: মৃি কসির 

আহ দ, িাং- ঐ

০.২০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬০৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আলফর স য়া, সিিা- মৃি 

খাঘলক, িাং- ঐ

১.৭০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬০৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
হাসিনা মিগ , স্বা ী- সদলদার 

স য়া, িাং- ঐ

০.১০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬০৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ইিলা মিগ , স্বা ী- স য়াজী 

ম াক্তার, িাং- ঐ

১.৫০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬০৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িরওয়ার আল ,সি: মৃি রসেদ 

আহ দ,িাং- ঐ

০.৫৫

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬০৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 ঞ্জুর আল , সিিা- মৃি  সনর 

আহ দ, িাং- ঐ

১.২০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬১০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 নুয়ারা মিগ , স্বা ী- ছছয়দ 

আল , িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬১১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মিলুয়ারা মিগ , স্বা ী- মৃি 

রসেদ, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬১২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মদলুয়ারা মিগ , স্বা ী- িসফক 

আল , িাং- ঐ

০.০৫

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬১৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুর কাঘদর, সি: মৃি মিালিান 

আহ দ, িাং- ঐ

০.৪০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬১৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ ইসলয়াছ, সিিা- মৃি গুরা 

স য়া, িাং- ঐ

০.৪০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬১৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ম াঃ ইউছুি, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৬১৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল ইিলা , সিিা- ঐ, িাং- 

মদাছসড় উত্তরকুল লা ার খা ার

০.৪০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৬১৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

নুর জাহান মিগ , স্বা ী- মৃি আবু 

িক্কর, িাং- মদাছসড় উত্তরকুল 

িটবুসনয়া এলাকা

১.৪০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬১৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবু িক্কর, সিিা- রসফক আহ দ, 

িাং- ঐ

০.৮০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬১৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িদর স য়া, সিিা- ছাঘলহ 

আহ দ, িাং- ঐ

০.৬০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬২০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াজাফ্ফর আহ দ,সি: আবুল 

কাঘে ,িাং- ঐ

০.৬০

কেসিয়া - - ২০৯৪ ২ ১৬৮২ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬২১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ো শুিাহার, স্বা ী- জসি  

উসিন, িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৫ ৩৯ ৯১৮০ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬২২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আব্বি আলী, সিিা- খসলল 

আহ , িাং- পূি ব হাজীর িাড়া

০.১০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৫ ৩৯ ৯১৮০ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৬২৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম ািাঘহর, সিিা- এ দাদ স য়া, 

িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৫ ৩৯ ৯১৮০ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬২৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
  িাজ, সিিা- উলাস য়া, িাং- 

ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৫ ৩৯ ৯১৮০ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬২৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আস র হা জা, সিিা- মৃি খসলল, 

িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৫ ৩৯ ৯১৮০ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬২৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ফসরদ, সিিা- ম াঃ েসফ, িাং- 

পূি ব হাজীর িাড়া

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৫ ৩৯ ৯১৮০ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬২৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িসদ আল , সিিা- মৃি আস র 

মহাঘিন, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৫ ৩৯ ৯১৮০ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬২৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ভুট্টু, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৫ ৩৯ ৯১৮০ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬২৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া নুরুল ইিলা , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৫ ৩৯ ৯১৮০ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৩০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল আস ন, সিিা- সিয়ার 

আহ দ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৫ ৩৯ ৯১৮০ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৬৩১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ ছিয়ি, সিিা- ইয়ার 

আহ দ, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৫ ৩৯ ৯১৮০ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৩২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ম াঃ ইছহাক, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৫ ৩৯ ৯১৮০ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৬৩৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ম াঃ িাঘহর, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৫ ৩৯ ৯১৮০ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৩৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াক্তার আহ দ, সিিা- আব্দু 

ছালা , িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৫ ৩৯ ৯১৮০ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৩৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ম াস্তাক, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৪৫ ৩৯ ৯১৮০ ২ রসিি িন ঐ ঐ সিওআর  া লা 

চল ান

৪৬৩৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আব্দুল  িলি, সিিা- নুরুল হক, 

িাং- ঐ

০.০৬

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৩৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ইউনুছ, সিিা- মৃি নুর কাঘদর, 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৩৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ জা াল, সিিা- িাদো, িাং- 

ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৩৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ইি াইল, সিিা- নুরুল কাঘদর, 

িাং- মছাট জা ছসড় (িালুিািা)

০.৭০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৪০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আব্দুর রসহ , সিিা- সিয়ার 

আহ দ, িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৪১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 সহউসিন, সিিা- িাদো স য়া, 

িাং- পূি ব হাজীর িাড়া

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৪২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জাহানারা, স্বা ী- হাসিি উল্লাহ, 

িাং- ঐ

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৪৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আইয়ুি আলী, সিিা- ম াঃ আলী, 

িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৪৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল মহাঘিন, সিিা- ধলা স য়া, 

িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৪৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 ঘনায়ারা, সিিা-  কবুল 

আহ দ, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৬৪৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুর আল , সিিা- মৃি ছিয়  

মগালা , িাং- ঐ

১.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৪৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবু িাঘলি, সি: মৃি 

ম াঘখলুছুজ্জা ান, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৪৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া আবু সছসিক, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৬৪৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ছছয়দ মহাঘিন, সিিা- িাদো 

স য়া, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৫০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

ম াজাফ্ফর আহ , সিিা- মৃি 

আফজল আহাং, িাং- পূি ব হাজীর 

িাড়া

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৫১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল আফজাল, সিি- মৃি ফারুখ, 

িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৬৫২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া মিাঘহল, সিিা- ইি াইল, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৫৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া জয়নাল, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৫৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া রাঘিল, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৫৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 ঞ্জু, সিি- আব্দুল হাসক , িাং- 

ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৫৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল ইিলা , সিিা- মৃি পুতু 

আলী, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৫৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
খসিজা, সিিা- মৃি   িাজ, 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৫৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ফসরদ, সিিা- মৃি কালু, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৫৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল কালা , সিিা- মৃি িানু 

মহাঘিন, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৬৬০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
খাঘলক, সিিা- নাসছর আহ দ, 

িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৬১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নসছ ন, সিিা- মৃি 

 সনরুজ্জা ান, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৬২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
সরসজয়া, স্বা ী- জাঘকর আহ দ, 

িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৬৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আলিাি স য়া, সি: মৃি ম াঃ 

মহাঘিন, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৬৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ফসরদ, সিিা- মৃি কালা  িকু, 

িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৬৬৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ছাঘলহ আহ দ, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৬৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আঘনায়ারা, সিিা- মৃি নুর 

ম াহাম্মদ, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৬৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া িসদউল আল , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৬৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ইিলা , সিিা- ধলা পুতু, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৬৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুজ্জা ান, সিিা- ইয়ার ম াহাম্ম, 

িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৭০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জাহাঙ্গীর, সিিা- মৃি নুর আল , 

িাং- ঐ

০.১০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৭১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আসকজা, সিিা- নুর ম াহাম্মদ, 

িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৭২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ফসকর আহ দ,সিিা- মৃি নুর 

আল , িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৭৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ফারুখ, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.১০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৬৭৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
লালু সিসি, স্বা ী- নুরুল ইিলা , 

িাং- ঐ

১.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৭৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
োহ আল , সিিা- মৃি 

ইিলা ,িাং- পূি ব হাজীর িাড়া

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৭৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ মহাঘিন, সি: মৃি আস র 

মহাঘিন, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৭৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া আবুল কালা , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৭৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া োঘকর, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৬৭৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া জাহাঙ্গীর, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৮০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
খসিজা, স্বা ী- নুরুল আল , িাং- 

ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৬৮১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ছুরুি আল , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৮২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া  কবুল, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৮৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াস্তাক আহ দ, সি: মৃি 

 াঘলকুজ্জা ান,িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৮৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ছছয়দ নুর, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৮৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ছছয়দ মহাঘিন, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৮৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া দুদু স য়া, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৮৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আলিাজ, সিিা- মৃি সনজা ি 

আলী, িাং- ঐ

০.২৫

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৮৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িাঘলহ আহ দ, সিিা- মৃি 

আেরাফ, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৬৮৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া নুরুল ইিলা , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৯০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ মহাঘিন, সিিা-  সনর, িাং- 

ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৯১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
  িাজ মিগ , স্বা ী- নুরুল 

আস ন, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৯২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আস রুজ্জা ান, সিিা- মৃি রসহ  

আলী, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৯৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া  কবুল, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৯৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া আবুল হাঘে , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৯৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
গসন স য়া, সিিা- হাজী মগালা  

কাঘদর, িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৯৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
হাজী আবুল মহাঘিন, সি: আস র 

হা জা,িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৬৯৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
সিয়ার ম াহাম্মদ, সিিা- মৃি 

আব্দুল হাসক , িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৯৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আলী মহাঘিন, সিিা- ম ািারক, 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৬৯৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নিীন মিানা, সিিা- মৃি িাদো 

স য়া, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭০০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল আল , সিিা- মৃি ম ঘহর 

আলী, িাং- পূি ব হাজীর িাড়া

০.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭০১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ ইউনুছ, সিিা- মৃি িদর 

স য়া, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭০২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 াওঃ সদল ম াহাম্মদ, সিিা- ঐ, 

িাং- ঐ

১.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭০৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জাহারা মিগ , স্বা ী- ম াঃ 

ইউছুি, িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৭০৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 নু স য়া, সিিা- মৃি আব্দুর 

রহ ান, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭০৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল্লাহ, সিিা- মৃি নুর কাঘদর, 

িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭০৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া িালা ি, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.১০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭০৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মিঠান আলী, সিিা- খসললুর 

রহ ান, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৭০৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
োসহন স য়া, সিিা- মৃি 

আেরাফ, িাং- ঐ

০.১০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭০৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াজাফ্ফর, সিিা- মৃি ঐ, িাং- 

ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭১০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ো শুল আল , সিিা- হাজী 

মগালা  কাঘদর, িাং- ঐ

০.৯০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭১১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ইউনুছ, সিিা- মৃি সছসিক, িাং- 

ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭১২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া আব্দুর রসহ , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৭১৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল আল , সিিা- নুরুল হক, 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭১৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া োহ আল , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.১০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭১৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুর ইিলা , সিিা- মৃি নুর 

আহ দ, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭১৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
োঘকর, সিিা- জসলল আহ দ, 

িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭১৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল কালা , সিিা- কাঘে  

আলী, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭১৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া নুর আল , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

Page 1312



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৭১৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া  সনর আহ দ, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭২০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল কালা , সিিা- মৃি আঃ 

ম ানাফ িক্স,িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭২১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
হাঘফজ আহ দ, সিিা- মৃি 

আেরাফ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭২২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ কালু, সিিা- মৃি ম াজাঘহর, 

িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭২৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ আলী, সিিা- মৃি িদর 

আহ দ, িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭২৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আঃ ছালা , সিিা- মৃি 

ম াজাঘহর, িাং- ঐ

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭২৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িসফকুল, সিিা- ঐ, িাং- িাং- 

পূি ব হাজীর িাড়া

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭২৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ হাঘি , সিিা-  সনর 

আহ দ, িাং- ঐ

১.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭২৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ আলী, সিিা- মৃি  সনর, 

িাং- ঐ

০.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭২৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া জাফর, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৭২৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আঘনায়ারা, স্বা ী- নুর মহাঘিন, 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৩০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মিঠান আলী, সিিা- মৃি নুর 

আহ দ, িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৩১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
োঘকরা, স্বা ী- মিঠান আলী, িাং-

 ঐ

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৩২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ রসফক, সিিা- আব্দুল 

হাস দ, িাং- ঐ

১.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৩৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
কসির আহ দ, সিিা- আস র 

মহাঘিন, িাং- ঐ

০.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৭৩৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াক্তার আহ দ, সিিা- ঐ, িাং- 

ঐ

০.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৩৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল কসির, সিিা- মৃি আব্দুল 

হাসক , িাং- ঐ

১.১০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৩৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম ৌঃ এ দাদ, সিিা- মৃি আঃ 

জব্বার, িাং- ঐ

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৭৩৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আইয়ুি আলী, সিিা- মৃি 

সনজা ি, িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৩৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জয়নাি মিগ , স্বা ী- ছিয়দ নুর, 

িাং- ঐ

০.০৪

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ সিওআর  া লা 

চল ান

৪৭৩৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
খুরসেদা মিগ , স্বা ী- ছিয়দ 

মহাঘছন, িাং- ঐ

০.০৪

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৪০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া িাইফুল্লাহ, সিিা- িাজুরা, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৪১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ ম ািঘল , সিিা- মৃি হাজী 

ছছয়দ আল , িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৪২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ মহাঘিন, সি:মৃি নাসির 

ম াহাম্মদ, িাং- ঐ

১.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৪৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আঃ শুক্কুর, সিিা- মৃি ফজল 

কসর , িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৪৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
হাঘি , সিিা- মৃি নুর আহ , 

িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৭৪৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল হাঘি , সিিা- মৃি গুরা 

স য়া, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৪৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
সছসিক স য়া, সিিা- মৃি 

এজাহার স য়া, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৪৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ হাঘি , সি: মৃি নাসির 

ম াহাম্মদ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৪৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
হাস দা মিগ , স্বা ী- ম াঃ 

হাসনফ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৭৪৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুর আহ দ, সিিা- ঐ, িাং- 

মগাদাইয়া কাটা

০.১০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৫০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুর আঘয়ো, স্বা ী- মৃি কসির, 

িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৫১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ আলী, সিিা- মৃি আঃ 

খাঘলক, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৫২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ম াঃ আস ন, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.১০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৫৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ছিয়ি উল্লাহ, সিিা- 

 সনরুজ্জা ান, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৫৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া আনছার উল্লাহ, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৫৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মহাঘিন আহ দ, সিিা- মৃি আঃ 

মিািাহান, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৫৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
োহাদাৎ মহাঘিন, সি: নুরুল 

ইিলা , িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৫৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল হাসক , সিিা- মৃি সিয়ার 

ম াহাং, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৫৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জসহর উসিন, সিিা- নুরুল 

হাসক , িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৫৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
োহাি উসিন, সিিা- মৃি ছাঘলহ 

আহ দ, িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৬০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ মহাঘিন, সিিা- মৃি খর  

আলী, িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৭৬১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল ো া, সিিা- নাসছর 

ম াহাং, িাং- ঐ

১.১০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৬২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
দুলাল, সিিা- ওিাইদুল হক, িাং- 

ঐ

০.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৭৬৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
েসফ আল , সিিা- ছুরুি আল , 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৬৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জাঘকর আহ দ, সিিা- মৃি উলা 

স য়া, িাং- ঐ

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৬৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ ইউনুচ, সিিা-  কবুল 

আহ দ, িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৭৬৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল ইিলা , সিিা- মৃি আবুল 

মহাঘিন, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৬৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া আব্দুল ছালা , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.১০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৬৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 সনর আহ দ, সি: মৃি আবুল 

কাঘে , িাং- ঐ

১.১০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৬৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া নুরুল ইিলা , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৭০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবু হ্নিাান, সিিা- আবুল মহাঘিন, 

িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৭১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ হাসনফ, সিিা- মৃি কালা  

িকসু, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৭২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িাঘকর উসিন, সিিা- মৃি চাঁদ 

স য়া, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ সিওআর  া লা 

চল ান

৪৭৭৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া মছনুয়ারা মিগ , স্বা ী- ঐ, িাং- ঐ

০.৭০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৭৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ এখলাছ, সিিা- মৃি ম াঃ 

আলী, িাং- মগাদাইয়া কাটা

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৭৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুর আল , সিিা- কালা  িকসু, 

িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ সিওআর  া লা 

চল ান

৪৭৭৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল ইিলা , সি: মৃি সছসিক 

আহ দ,িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৭৭৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
বুলবুল আক্তার, স্বা ী- ছছয়দ 

আহ দ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৭৭৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আরোদুল জা ান, সিিা- মৃি 

ম াহাব্বি আলী, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৭৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
রহ ি আলী, সি: মৃি আবুল 

মহাঘিি, িাং- ঐ

০.৩০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৮০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ফসকর আহ দ, সিিা- ছাঘলহ 

আহ দ, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৮১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আসচয়া মিগ , স্বা ী- হারুন, িাং- 

মগাদাইয়া কাটা

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৮২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আহ দুল হক, সিিা- মৃি হাছন 

আলী, িাং- ঐ

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৮৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
হাছন ফসকর, সিিা- মৃি নজু 

স য়া, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৮৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
োহাি উসিন, সিিা- হাছন 

ফসকর, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৮৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িাঘকর আল , সিিা- আব্দুর 

রহ ান, িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৮৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ িাঘকর ফসকর, সি: মৃি 

আলী আহাং,িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৮৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 নু স য়া, সিিা- মৃি আব্দুল 

আলী, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৮৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুর আল , সিিা- মৃি আ ানি 

খা, িাং- ঐ

২.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৮৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ফসরদুল আল ,সিিা- মৃি 

মগালা  কাঘদর,িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৯০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ফাঘি া মিগ , স্বা ী- মৃি ম াঃ 

মহাঘিন, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৯১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জুিাইদা মিগ , স্বা ী- মরজাউল, 

িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৯২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
কালা  িসু, সিিা- মৃি ঠান্ডা 

স য়া, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৭৯৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল কালা , সি: মৃি  াহফুজুর 

রহ ান,িাং- ঐ

১.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৭৯৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িাঘলহ আহ দ, সিিা- মৃি 

সছসিক, িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৭৯৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ মিসল , সিিা- মৃি কাঘে , 

িাং- ঐ

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৯৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াস্তাক আহ দ, সি: মৃি ফরুখ 

আহাং,িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৯৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া  সনর আহ দ, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৯৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
োহা আল , সিিা- ইিলা , িাং-

 মগাদাইয়া কাটা

১.১০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৭৯৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
হাঘফজ আহ দ, সিিা- মৃি 

 হাব্বি, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮০০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া নাসছর আহ দ, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮০১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ মহাঘিন, সিিা- মৃি এ দাদ 

স য়া, িাং- ঐ

১.১০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮০২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মিালিান আহ দ, সিিা- গুরা 

স য়া, িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮০৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
লাল স য়া, সিিা- ম াঃ হাঘে , 

িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮০৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ হাঘে , সিিা- নুর আহ দ, 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮০৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মিদার স য়া, সিিা- মৃি 

 সনরুজ্জা ান, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮০৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নসজর আহ দ, সিিা- মৃি ফজু 

স য়া, িাং- ঐ

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮০৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
গুরা স য়া, সিিা- ম াঃ ইছহাক, 

িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮০৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
  িাজ মিগ , স্বা ী- আব্দুর 

রসহ , িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৮০৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
রওেন আলী, সিিা- মৃি আনু 

স য়া, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৮১০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আইয়ুি আলী, সি: মৃি েসফক 

আহ দ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮১১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আেরাফ আলী, সিিা- মৃি আনু 

স য়া, িাং- ঐ

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮১২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবু ছিয়দ, সিিা- ইছহাক, িাং- 

ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮১৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া আব্দুল হািান, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮১৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ফসরদুল, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮১৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া হারুন, সিিা- ঠান্ডা স য়া, িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮১৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ নুরু, সিিা- আব্দুল িারী, 

িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮১৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবু ছিয়দ, সিিা- ঠান্ডা স য়া, 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮১৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াহাম্মদ আলী, সি: মৃি আব্দুল 

খাঘলক,িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮১৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িসদ আল , সিিা- নাসছর 

ম াহাম্মদ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮২০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল মহাঘিন, সি: মৃি হাজী 

অসল িক্স,িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮২১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ইিলা , সিিা- লাল স য়া, িাং- 

ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮২২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িসদ আল , সিিা- মৃি ম াঃ 

কালু, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮২৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ জসহর, সিিা- মৃি আবুল 

হাঘে , িাং- মগাদাইয়া কাটা

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৮২৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ জসি  উসিন, সিিা- ঐ, 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৮২৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আব্দু রসহ , সিিা- মৃি লাল 

স য়া, িাং- ঐ

০.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৮২৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল হাঘে , সিিা- হাজী গুরা 

স য়া, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮২৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ইসিি আলী, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮২৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল হাসক , সি: মৃি আব্দুল 

ম ানাফ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮২৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 সনর আহ দ, সিিা- মৃি 

মিাঘল ান, িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৩০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িাঘলহ আহ দ, সি: মৃি ফসকর 

আহ দ,িাং- ঐ

০.৬০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৩১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 ঞ্জুর, সিিা- আব্দুল আলী, িাং- 

ঐ

০.৪০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৩২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আনু স য়া, সিিা- মৃি 

িসদউজ্জা ান, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৩৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া আবু িাঘহর, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৩৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ছমুদা, স্বা ী- মিালিান আহ দ, 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৩৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আলী আহ দ, সিিা- আব্দুল 

হাস দ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৩৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াহাম্মদ, সিিা- িসের আহ দ, 

িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৩৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া নসজর আহ দ, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৩৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ইিলা , সিিা- মৃি 

িসদউজ্জা ান, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৩৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
হাঘফজ আহা দ, সি: মৃি 

মিাঘল ান, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৪০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ইসলয়াছ, সিিা- মৃি মিালিান 

আহ দ, িাং- ঐ

০.৮০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৮৪১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া আনু, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৮৪২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মফারকান আহ দ, সিিা- হাজী 

কালা  িক্স,িাং- ঐ

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৪৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া নুরুল হক, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.২০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৪৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া নুরুল্লাহ, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৪৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া েহীদুল্লাহ, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৪৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ম াঃ হাঘে , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.৫০

দঃ কেসিয়া - - ৫৬৬৯ ২ ৯২০৩ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৪৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
হাঘজরা খাতুন, স্বা ী- মৃি নুর 

ম াহাম্মদ, িাং- ঐ

১.৫০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৪৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মজািনা আক্তার, স্বা ী- ছছয়দ 

মহাছন, িাং- ঐ

১.৩০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৪৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ নিী, সিিা- ফজল কসর , 

িাং- ঐ

১.২০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৫০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া আনছারুল্লাহ, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৫১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া ম াঃ হাঘে , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৫২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া আব্দুর রসহ , সিিা- ঐ, িাং- ঐ

০.১৫

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৫৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ নুরু জা ান, সিিা- 

মিালিান আহ দ, িাং- ঐ

০.৫০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৫৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আলী আকির, সিিা- আলী চান, 

িাং- ঐ

১.২০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৫৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নিীন মিানা, সিিা- ফজল কসর , 

িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৫৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 সনর আহ দ, সিিা- আব্দুর 

রসেদ, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৮৫৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ফাঘি া মিগ , স্বা ী- ম াঃ 

ইি াইল, িাং- ঐ

২.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৮৫৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নাসজর মহাছন, সিিা- আবুল 

মহাছন, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৫৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া আস র মহাছন, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৬০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

হাস দ মহাছন, সিিা- নাসছর 

আহ দ, িাং- মছাট জা ছসড় 

(হাইস্কুল িাড়া)

১.৩০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৬১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল আল , সিিা- মৃি নসজর 

আহ দ, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৬২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জসহর আহ দ, সিিা- মৃি আব্দুল 

খাঘলক, িাং- ঐ

২.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৬৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

আব্দুর রসহ , সিিা- মৃি ফসরদ 

স য়া, িাং- মছাট জা ছসড় 

(হাইস্কুল িাড়া)

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৬৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ জাফর, সিিা- মৃি 

মিালিান আহ দ,িাং- ঐ

২.৪০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন  রিাড়ী ঐ

৪৮৬৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া িদরজ্জ ানা, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.৫০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৮৬৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ ইউনুছ, সিিা- উলাস য়া, 

িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৮৬৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
মগালা  কাঘদর, সিিা- আহ দ 

কসির, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৬৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল কাঘে , সিিা- মৃি 

সছসিক আহ দ, িাং- ঐ

২.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৬৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
োহাি স য়া, সিিা- মৃি মগালা  

িারী, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৭০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
কালু স য়া, সিিা- মৃি জস র 

আলী, িাং- ঐ

৩.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৭১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জাসগর মহাছন, সিিা- মৃি ছছয়দ 

আলী, িাং- ঐ

২.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন মিড়ার  র ঐ

৪৮৭২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ হারুন, সিিা- ফরুখ আহ দ, 

িাং- ঐ

০.৫০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৮৭৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল মহাছন, সিিা- মৃি আলী 

স য়া, িাং- ঐ

০.০৫

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৭৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল মহাছন, সিিা- মৃি কালা 

মহাছন, িাং- ঐ

০.৩৫

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৭৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ ো শু, সিিা- মৃি 

 সনরুজা ান, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৭৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
োহ আল , সিিা-  সনরুজ্জা ান, 

িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৭৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া  াঘলক্জ্জা ান, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

২.৫০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৭৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
িাঘলহ আহ দ, সিিা- আছ দ 

আলী, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৭৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জালাল আহ দ, সিিা- ঐ, িাং- 

ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৮০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ হাঘে  িওদাগর, সিিা- 

এ দাদ স য়া,িাং- ঐ

১.৫০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৮১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ জা ান িওদাগর, সিিা- ঐ, 

িাং- ঐ

২.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৮২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আব্বাি স য়া, সিিা- মৃি 

আবুঘলা, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৮৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল ো া, সিিা- কালা স য়া, 

িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৮৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নাসজর মহাছন, সিিা- মৃি আব্দুল 

জসলল, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৮৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
 সহউসিন, সিিা- মৃি ফখরুসিন, 

িাং- ঐ

২.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৮৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
স জানুর রহ ান, সিিা- আব্দুল 

হাসক , িাং- ঐ

০.০৪

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৮৭

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরু, সিিা- আসজজুর রহ ান, 

িাং- ঐ

১.৫০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৮৮৮

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

উলা স য়া, সিিা- মৃি মগালা  

িারী, িাং- মছাট জা ছসড় 

(হাইস্কুল িাড়া),

১.৬০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন  াটির  র

উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৮৮৯

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নসজর আহ দ, সিিা- এজাহার 

স য়া, িাং- ঐ

০.৪০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৯০

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
ম াঃ ইউনুছ, সিিা- আবুল 

মহাছন, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৯১

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
আবুল হাঘে , সিিা- মৃি 

মিালিান আহ দ, িাং- ঐ

০.৪০

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৯২

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
নুরুল হাসক , সিিা- ম ৌঃ আব্দু 

রউফ, িাং- ঐ

১.৩৯

কেসিয়া - - ৭৩৪৩ ২ ৬৮৬১ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৯৩

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া

িাছা স য়া, সিিা- আব্দুল হাসক , 

িাং- শুক সনয়া (২০০৩-০৪ িন 

কৃসষ িন িাগান এলাকা)

২.০০

কেসিয়া - - ৬৯৩১ ২ ৭৩৩০ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৯৪

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া উলা স য়া, সিিা- ঐ, িাং- ঐ

১.০০

কেসিয়া - - ৬৯৩১ ২ ৭৩৩০ ২ রসিি িন  াটির  র ঐ

৪৮৯৫

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
সরয়াজ উসিন, সিিা- ম াঃ 

ইছহাক, িাং- ঐ

২.০০

কেসিয়া - - ৬৯৩১ ২ ৭৩৩০ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৯৬

কক্সিাজার রামু িা খালী কচছসিয়া
জুিাইরুল হক, সিিা- ম ৌ এ দাদ 

স য়া, িাং- ঐ

০.৫০

কেসিয়া - - ৭২০৮ ২ ৭৬৭৬ ২ রসিি িন ঐ ঐ

৪৮৯৭

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ আিদুল্লাহ (িা বাইয়া), সিিা-

 অজ্ঞাি, িাং-  সহষকু , 

কাউয়ারঘখাি, রামু, কক্সিাজার

০.১০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৮৯৮

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ আবুল কালা , সিিা- মৃি 

ছিয়দ আহাম্মদ, িাং-  সনরসিল, 

পূি বিাড়া, রামু, কক্সিাজার

০.২০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি ,,

৪৮৯৯

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ নুরুল ইিলা , সিিা- মৃি 

ঠান্ডা স য়া, িাং-  সনরসিল, 

পূি বিাড়া, রামু, কক্সিাজার

১.১০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র- ২টি ,,

৪৯০০

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ নজু স য়া, সিিা- মৃি হাসু 

স য়া, িাং-  সনরসিল, পূি বিাড়া, 

রামু, কক্সিাজার

০.২০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র- ২টি ,,
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৯০১

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ িাসব্বর আহাম্মদ, সিিা- 

মৃি হাসু স য়া, িাং-  সনরসিল, 

পূি বিাড়া, রামু, কক্সিাজার

০.১০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি ধাসন জস ,,

৪৯০২

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ আস র মহাঘিন, সিিা- মৃি 

ম াঃ মহাঘিন, িাং-  সনরসিল, 

পূি বিাড়া, রামু, কক্সিাজার

০.৩০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি ধাসন জস ,,

৪৯০৩

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ আস র হা জা, সিিা- মৃি 

ম াঃ মহাঘিন, িাং-  সনরসিল, 

পূি বিাড়া, রামু, কক্সিাজার

০.২০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি ,,

৪৯০৪

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

আব্দুল গফুর, সিিা- সছসিক 

আহাম্মদ, িাং-  সনরসিল, 

পূি বিাড়া, রামু, কক্সিাজার

০.২০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি ধাসন জস ,,

৪৯০৫

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ জাঘগর ফসকর, সিিা- 

সছসিক আহাম্মদ, িাং- 

 সনরসিল, পূি বিাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.২০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র- ৪টি উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৯০৬

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ মিঘকন্দার, সিিা- মৃি আলী 

আহ দ, িাং-  সনরসিল, 

পূি বিাড়া, রামু, কক্সিাজার

০.২০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি ,,

৪৯০৭

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

আিদুল ছালা , সিিা- মৃি কালা 

স য়া, িাং- চাককাটা,  সনরসিল, 

কাউয়ারঘখাি, রামু

০.৩০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯০৮

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

জাফর আল , সিিা- মৃি দরঘিে 

আলী, িাং-  সনরসিল, পূি ব 

িাহাড়িাড়া, কাউয়ারঘখাি, রামু

০.৩০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯০৯

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

আবু িাঘহর, সিিা- মৃি এোদ 

আলী, িাং- চাককাটা,  সনরসিল, 

কাউয়ারঘখাি, রামু

৩.০০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯১০

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

মুসফজুর রহ ান, সিিা- মৃি আলী 

আহাম্মদ, িাং-  সনরসিল, পূি ব 

িাহাড়িাড়া, কাউয়ারঘখাি, রামু

০.৫০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯১১

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ নিী মহাছন, সিিা- মৃি 

নসজর আহাং, িাং-  সনরসিল, 

পূি ব িাহাড়িাড়া, কাউয়ারঘখাি, 

রামু

০.৭০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৯১২

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ িজল আহাং, সিিা- মৃি 

ম াহাং আয়ুি , িাং-  সনরসিল, 

পূি ব িাহাড়িাড়া, কাউয়ারঘখাি, 

রামু

০.৫০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯১৩

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

নুরুল আস ন, সিিা- আিদুল 

হাঘলক, িাং-  সনরসিল, পূি ব 

িাহাড়িাড়া, কাউয়ারঘখাি, রামু

০.৭০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯১৪

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

খসিজা মিগ , স্বা ী- মৃি নুরুল 

হক, িাং-  সনরসিল, পূি ব 

িাহাড়িাড়া, কাউয়ারঘখাি, রামু

০.৩০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯১৫

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ নুরুল কসির, সিিা- আিদুল 

হাঘলক, িাং-  সনরসিল, পূি ব 

িাহাড়িাড়া, কাউয়ারঘখাি, রামু

০.৪০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯১৬

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ আিদুল  িান, সিিা- 

 াঘলকুজ্জা ান, িাং-  সনরসিল, 

পূি ব িাহাড়িাড়া, কাউয়ারঘখাি, 

রামু

০.৪০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৯১৭

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ কসির আহাং, সিিা- মৃি 

িাচা স য়া, িাং-  সনরসিল, পূি ব 

িাহাড়িাড়া, কাউয়ারঘখাি, রামু

০.৪০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯১৮

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ সিকান্দার, সিিা- মৃি ম াঃ 

ইিহাক, িাং-  সনরসিল, পূি ব 

িাহাড়িাড়া, কাউয়ারঘখাি, রামু

০.৭০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯১৯

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ ইব্রাসহ  খসলল, সিিা- মৃি 

আিদুল হাসে , িাং-  ধ্য 

 সনরসিল, কাউয়ারঘখাি, রামু

০.৪০  সনরসিল - - ৫৯২ ২ ১২১৪ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯২০

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ আিদুল শুক্কুর, সিিা- মৃি 

মিালিান আহাং, িাং- চাককাটা, 

 সনরসিল, কাউয়ারঘখাি, রামু

০.৭৫  সনরসিল - - ১২১৭ ২ ২৫৩৯ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯২১

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

রাসিয়া খাতুন, স্বা ী- নুরুল 

কসির, িাং- চাককাটা, 

 সনরসিল, কাউয়ারঘখাি, রামু

৬.৭২  সনরসিল - - ১২৩২ ২ ২৭৩০ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯২২

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

আিদুল হাসি , সিিা- মৃি রস জ 

আহাং, িাং- চাককাটা, 

 সনরসিল, কাউয়ারঘখাি, রামু

৬.০০  সনরসিল - - ১২৩২ ২ ২৭৩০ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৯২৩

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

আলী আহাং, সিিা- মৃি  াহাবুি 

আলী, িাং- চাককাটা,  সনরসিল, 

কাউয়ারঘখাি, রামু

৫.০০  সনরসিল - - ১২২৯ ২ ২৫৩৬ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯২৪

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ মফরঘদৌি, সিিা- মৃি 

আেরফ আসল, িাং-  সনরসিল, 

পূি ব িাহাড়িাড়া, কাউয়ারঘখাি, 

রামু

৪.০০  সনরসিল - - ১২২৯ ২ ২৫৩৬ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯২৫

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

আিদুল  িান, সিিা- ম াঃ আলী, 

িাং- চাককাটা,  সনরসিল, 

কাউয়ারঘখাি, রামু

৩.৫৪  সনরসিল - - ১২২৯ ২ ২৫৩৬ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯২৬

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ সিরাজুল ইিলা , সিিা- 

মৃি নুর ম াাহম্মদ, িাং- 

চাককাটা,  সনরসিল, 

কাউয়ারঘখাি, রামু

০.২০  সনরসিল - - ১২২৭ ২ ২৩৫০ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯২৭

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ আসজজুল হক, সিিা- মৃি 

লাল স য়া, িাং- চাককাটা, 

 সনরসিল, কাউয়ারঘখাি, রামু

০.২৮  সনরসিল - - ১২২৭ ২ ২৩৫০ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৯২৮

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ ওি ান গসণ, সিিা- মৃি 

হাসক  আলী, িাং- চাককাটা, 

 সনরসিল, কাউয়ারঘখাি, রামু

০.২০  সনরসিল - - ১২২৭ ২ ২৩৫০ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯২৯

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

নুর ম াহাম্মদ, সিিা- মৃি ম াঃ 

আলী, িাং- চাককাটা,  সনরসিল, 

কাউয়ারঘখাি, রামু

১.২০  সনরসিল - - ১২২৭ ২ ২৩৫০ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯৩০

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

আলী আহাম্মদ, সিিা- মিালিান 

আহাং, িাং- চাককাটা, 

 সনরসিল, কাউয়ারঘখাি, রামু

০.৬৬  সনরসিল - - ১২২৮ ২ ২৩৫২ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯৩১

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

আলী আহাম্মদ, সিিা- ম াহাম্মদ 

আলী, িাং- চাককাটা,  সনরসিল, 

কাউয়ারঘখাি, রামু

৪.৫০  সনরসিল - - ১১১৭ ২ ২৪৫৮ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯৩২

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াস্তাক আহাং, সিিা- মৃি ম াঃ 

খসলল, িাং- চাককাটা, 

 সনরসিল, কাউয়ারঘখাি, রামু

৫.০০  সনরসিল - - ১১১৭ ২ ২৪৫৮ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯৩৩

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ইব্রাসহ  খসলল, সিিা- মৃি লাল 

ম াহাম্মদ, িাং- চাককাটা, 

 সনরসিল, কাউয়ারঘখাি, রামু

২.৩৮  সনরসিল - - ১১১৭ ২ ২৪৫৮ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৯৩৪

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ ইিলা , সিিা- মৃি এোদ 

আলী, িাং- চাককাটা,  সনরসিল, 

কাউয়ারঘখাি, রামু

৩.০০  সনরসিল - - ১১১৭ ২ ২৪৫৮ ২ রসিি কাঁচা  র-১টি ,,

৪৯৩৫

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াক্তার আহ দ, সিিা- মৃি 

আলী আহ দ, িাং-  সনরসিল, 

পূি বিাড়া, রামু, কক্সিাজার

১.০০  সনরসিল - - ৪৫৭ ১৭৫ ১২২৩ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি ,,

৪৯৩৬

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

আব্দুল গসণ, সিিা- ফজল কসর , 

িাং-  সনরসিল, পূি বিাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৩০  সনরসিল - - ৪৫৭ ১৭৫ ১২২৩ ২ রসিি ধাসন জস ,,

৪৯৩৭

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

জাফর আল , সিিা- মৃি নসজর 

আহ দ, িাং-  সনরসিল, 

পূি বিাড়া, রামু, কক্সিাজার

১.০০  সনরসিল - - ৪৫৭ ১৭৫ ১২২৩ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি ,,

৪৯৩৮

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ আবুল মহাঘিন, সিিা- রসেদ 

আহ দ, িাং-  সনরসিল, 

পূি বিাড়া, রামু, কক্সিাজার

০.২০  সনরসিল - - ৪৫৭ ১৭৫ ১২২৩ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৯৩৯

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ আব্দুল্লাহ, সিিা- মৃি ম াঃ 

মহাঘিন, িাং-  সনরসিল, 

পূি বিাড়া, রামু, কক্সিাজার

১.০০  সনরসিল - - ৪৫৭ ১৭৫ ১২২৩ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি ,,

৪৯৪০

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ আব্দুল্লাহ, সিিা- মৃি ম াঃ 

িাদো স য়া, িাং-  সনরসিল, 

পূি বিাড়া, রামু, কক্সিাজার

০.৫০  সনরসিল - - ৪৫৭ ১৭৫ ১২২৩ ২ রসিি ধাসন জস ,,

৪৯৪১

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ ফসরদুল আল , সিিা- মৃি 

ম াহাম্মদ কালু, িাং- সনরসিল, 

পূি বিাড়া, রামু, কক্সিাজার

২.০০  সনরসিল - - ১২১৯ ২ ২৭৪৭ ২ রসিি ধাসন জস ,,

৪৯৪২

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী

ম াঃ রুহূল আস ন, সিিা- মৃি 

আব্দুল কাঘদর, িাং- মিানাইছসড়, 

দরগািাড়া, রামু, কক্সিাজার

২.৫০ মিানাইছসড় - - ৬ ২ ৩০১ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি ,,

৪৯৪৩

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম ািাঃ ছাঘিকুর নাহার, স্বা ী- 

আবুল মহাঘিন, িাং- ঐ
৩.৫০ মিানাইছসড় - - ৬ ২ ৩০১ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি ,,

৪৯৪৪

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াহাম্মদ  সফজুর রহ ান, সিিা- 

আজগর আলী, িাং- ঐ
৩.৩০ মিানাইছসড় - - ৬ ২ ৩০১ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি ,,
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৯৪৫

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াহাম্মদ আসজজুল হক, সিিা- 

মৃি হািান আলী  াষ্টার, িাং- ঐ
৪.০০ মিানাইছসড় - - ৬ ২ ৩০১ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি ,,

৪৯৪৬

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
আহম্মদ মহাঘিন, সিিা- মগালা  

িারী, িাং- ঐ
৩.৯০ মিানাইছসড় - - ৬ ২ ৩০১ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি ,,

৪৯৪৭

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ফসরদুল আল , সিিা- মৃি কালা 

স য়া, িাং- ঐ
৩.৮০ মিানাইছসড় - - ৬ ২ ৩০১ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি ,,

৪৯৪৮

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ র জান আলী, সিিা- মৃি 

কালা স য়া, িাং- ঐ
৩.৯০ মিানাইছসড় - - ৬ ২ ৩০১ ২ রসিি ধাসন জস ,,

৪৯৪৯

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ হাঘফজ আহম্মদ, সিিা- মৃি 

কালা স য়া, িাং- ঐ
৪.০০ মিানাইছসড় - - ৬ ২ ৩০১ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৯৫০

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ আবুল হাঘি , সিিা- মৃি 

কালা স য়া, িাং- ঐ
৪.৬০ মিানাইছসড় - - ৬ ২ ৩০১ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি ,,

৪৯৫১

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ হািান আলী, সিিা- মৃি 

মগালা  েরীফ, িাং- ঐ
৩.৫০ মিানাইছসড় - - ৬ ২ ৩০১ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি ,,

৪৯৫২

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ আসজজ স য়া, সিিা- মৃি 

ছিয়দ মহাঘিন, িাং- ঐ
৩.৫৭ মিানাইছসড় - - ৬ ২ ৩০১ ২ রসিি ধাসন জস ,,

৪৯৫৩

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ মহাছন, সিং- মৃি ঠান্ডা 

স য়া, িাং- ঐ
৪.৩০ মিানাইছসড় - - ৬ ২ ৩০১ ২ রসিি কাঁচা  র- ১টি ,,

৪৯৫৪

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ সদলদার স য়া, সিিা- মৃি 

হায়দার আলী, িাং- ঐ
৪.৬ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৫৫

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
রসেদ আহম্মদ, সিিা- মৃি 

মগালা  িাড়ী, িাং- ঐ
৪.৬০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৫৬

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
র জান আলী , সিিা- মৃি রসেদ 

আহম্মদ, িাং- ঐ
৪.০০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৫৭

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
আিদুল ছা াদ, সিিা- মৃি রসেদ 

আহম্মদ, িাং- ঐ
৪.৪০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৫৮

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াস্তাক আহাং, সিিা- মৃি লাল 

স য়া, িাং- ঐ
৪.৮০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৫৯

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ ম াস্তফা, সিিা- মৃি ঠান্ডা 

স য়া, িাং- ঐ
৪.৫০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৬০

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ ম াস্তফা, সিিা- মৃি মগালা  

িাড়ী, িাং- ঐ
৫.০০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৯৬১

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ কালু স য়া, সিিা- মৃি লাল 

স য়া, িাং- ঐ
৫.০০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৬২

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
হাঘজরা খাতুন, স্বা ী - মৃি রসেদ 

আহম্মদ, িাং- ঐ
৪.৬০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৬৩

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
আক্তার স য়া, সিিা- মৃি আঃ 

ছালা , িাং- ঐ
৪.০০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৬৪

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
আঃ খাঘলক, সিং- আস র 

হা জা, িাং- ঐ
৪.৬০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৬৫

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ িারঘ জ, সিিা- নুর 

আস ন, িাং- ঐ
৪.০০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি ধাসন জস ,,

৪৯৬৬

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াহাম্মদ, সিং- মৃি  ীর মহাছন, 

িাং- ঐ
৪.২০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৬৭

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
আঃ নিী, সিং- মৃি  ীর মহাছন, 

িাং- ঐ
৩.৪৬ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৬৮

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ িা ছু, সিং- নূর ইিলা , 

িাং- ঐ
৪.৬০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৬৯

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
মহািঘন আরা মিগ , স্বা ী- মৃি 

ম াঃ জসি , িাং-ঐ
৪.৭০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৭০

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
আঃ কসর , সিিা- আস র মহাছন, 

িাং- ঐ
৪.৬০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৭১

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ কা াল িওদাগর, সিং- 

হাজী িা ছুল আল , িাং- ঐ
৪.০০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৯৭২

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
আস র হা জা, সিিা- মৃি আব্দুল 

 সজদ, িাং- ঐ
৪.৪০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৭৩

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
আস র মহাঘিন, সিিা- আব্দুল 

 সজদ, িাং- ঐ
৪.০০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৭৪

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
কাঘদর মহাছন, সিিা- আব্দুল 

 সজদ, িাং- ঐ
৪.০০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৭৫

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ ম াছঘল , সিিা- মৃি আঃ 

 সজদ, িাং- ঐ
৪.৫০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৭৬

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ ইউছুফ সিং- মৃি আঃ 

 সজদ, িাং- ঐ
৩.৭০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৭৭

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
আঃ শুক্কুর সিং- মৃি আঃ  সজদ, 

িাং- ঐ
৪.৭০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৯৭৮

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
আঃ জসলল, সিিা- মৃি আব্দুল 

 সজদ িাং- ঐ
৩.৬০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৭৯

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
আঃ আসজজ সিিা- মৃি নসজর 

আহম্মদ, িাং- ঐ
৪.৫০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৮০

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ আ ান উল্লাহ, সিিা- মৃি 

আবুল হাঘে , িাং- ঐ
৪.৫০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৮১

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
আিদুল ছালা , সিিা- আলী 

মহাঘিন, িাং- ঐ
৪.৮০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৮২

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
ম াঃ জিী  উসিন , সিিা- হাজী 

িা ছুল আল , িাং- ঐ
৪.৯০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি ধাসন জস উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৯৮৩

কক্সিাজার রামু িা খালী িা খালী
োঘহদা মিগ , স্বা ী- মৃি আব্দুল 

গফুর, িাং- ঐ
৪.৭০ মিানাইছসড় - - ৫৭৭ ১২

৩১৩/৩১৪/

 ৩১৮
২ রসিি

কাঁচা  র- ১টি িাগান ও 

কৃসষজস 
,,

৪৯৮৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী

ম াঃ জাহাঙ্গীর আল , সিিা- 

ছাঘলহ আহাম্মদ, িাং- কেসিয়া, 

গজবসনয়া, রামু, কক্সিজার।

১.০০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি  রিাড়ী উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৯৮৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
সদলআরা মিগ , স্বা ী- মৃি 

আিদুল হাসক , িাং- ঐ
২.৩০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি  াটির  র ঐ

৪৯৮৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ম াক্তার আহা দ, সিিা- মৃি 

সুলিান আহা দ, িাং- ঐ
১.৯০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি  াটির  র ঐ

৪৯৮৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
কা রুিাহার, স্বা ী- হাসিবুর 

রহ ান, িাং- ঐ
২.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৪৯৮৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
রসেদ আহা দ, সিিা- মৃি 

ম াহাং কালু, িাং- ঐ
১.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৪৯৮৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ম াঃ মহাছন, সিিা- মৃি 

ম াহাম্মদ কালু, িাং- ঐ
২.১০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৪৯৯০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আঃ আসজজ, সিিা- মৃি উসজর 

আলী, িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৪৯৯১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ো সুল আল , সিিা- মৃি 

সজিাি আলী, িাং- ঐ
০.৬০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি মিড়ার  র ঐ

৪৯৯২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
জালাল আহাং, সিিা- মৃি 

আিদুর রসেদ, িাং- ঐ
০.৬০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৪৯৯৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
মজািাইর আহাং, সিিা- মৃি 

আবুল কাঘি , িাং- ঐ
০.৪০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ
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খসিয়ান
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৯৯৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ম াঃ োহ আল , সিিা- জুিাঘয়র 

আহাং, িাং- ঐ
০.৪০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৪৯৯৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াজাফ্ফর আহাং, সিিা- মৃি 

মগালা  িারী, িাং- ঐ
০.৬০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৪৯৯৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
সছসিক আহাং, সিিা- মৃি 

মগালা  িারী, িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৪৯৯৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদুর রসহ , সিিা- ছছয়দুল 

হক, িাং- ঐ
১.১০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৪৯৯৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আস র মহাছন, সিিা- ম াজার 

স য়া, িাং- ঐ
১.১০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৪৯৯৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদু ছালা , সিিা- হাসিবুল্লাহ, 

িাং- ঐ
০.৮০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০০০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরুল ইিলা , সিিা- হাসিবুল্লাহ, 

িাং- ঐ
১.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০০১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ছাইফুল্লাহ, সিিা- আবুল হাঘি , 

িাং- ঐ
০.৭০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০০২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ছাইফুল্লাহ, সিিা- নিী মহাছন, 

িাং- ঐ
০.৯০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০০৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ইরান োও, সিিা- নিী মহাছন, 

িাং- ঐ
১.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০০৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
িসদউল আল , সিিা- ছাঘলহ 

আহাং, িাং- ঐ
০.৪০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫০০৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরুল আল , সিিা- মিাঘল ান, 

িাং- ঐ
০.৪০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০০৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবুল কাঘি , সিিা- জাফর 

আল , িাং- ঐ
০.৮০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০০৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
জাহাঙ্গীর আল , সিিা- সদল 

ম াহাম্মদ, িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০০৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াহাম্মদ হাঘে , সিিা- ফজল 

কসর , িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০০৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদুল গফুর, সিিা- হাছন আলী, 

িাং- ঐ
০.৪০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫০১০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
জাফর আল , সিিা- অসছয়র 

রহ ান, িাং- ঐ
০.৪০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০১১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আস র মহাঘিন, সিিা- কসির 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৪০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০১২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
জাঘকর আহাং, সিিা- মৃি 

মিালিান আহাং, িাং- ঐ
০.৪০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০১৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ছছয়দ কা াল, সিিা- ফজল 

আহাং, িাং- ঐ
০.৪৫ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০১৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
িাহাদুর, সিিা- মৃি ছছয়দ আহাং, 

িাং- ঐ
০.৩০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০১৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 মফরদাউছ আহাং, সিিা- মগালা  

িারী, িাং- ঐ
০.৫০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি  াটির  র ঐ

৫০১৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরুছফা মিগ , সিিা- আেরাফ 

আলী, িাং- ঐ
০.৩০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫০১৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ আয়াছ, সিিা- ছছয়দ 

আহাং, িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০১৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরুল ইিলা , সিিা- ম াঃ 

নাঘজর স য়া, িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০১৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আঘনায়ারা মিগ , সিিা- খুল্যা 

স য়া, িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০২০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আহ দ, সিিা- মৃি সছসিক 

আহাং, িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০২১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ফসকর ম াহাং, সিিা- নুর আহাং, 

িাং- ঐ
০.৪০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০২২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আস র মহাছন, সিিা- লাল 

ম াহাং, িাং- ঐ
১.৩০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০২৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াজাফ্ফর আহাং, সিিা- মৃি 

রসেদ আহাং, িাং- ঐ
০.৮০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০২৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ ইি াইল, সিিা- রসেদ 

আহাং, িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০২৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ ম াজাঘম্মল হক, সিিা- 

রসেদ আহাং, িাং- ঐ
০.১০ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ
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সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫০২৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আলী আহা দ, সিিা- রসেদ 

আহা দ, িাং- ঐ
০.৩০ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি মিড়ার  র ঐ

৫০২৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ িসফ, সিিা- মিাঘল ান, 

িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি  াটির  র ঐ

৫০২৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ফারুখ আহা দ, সিিা- রসেদ 

আহা দ, িাং- ঐ
০.০৫ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫০২৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ফসরদ আল , সিিা- মৃি নুরুল 

ইিলা , িাং- ঐ
০.১৫ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৩০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরুল আল , সিিা- নুরুল 

ইিলা , িাং- ঐ
০.৫০ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৩১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
িাঘিকুিাহার, সিিা- সছসিক 

আহা দ, িাং- ঐ
০.৫০ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৩২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াক্তার আহাং, সিিা- মৃি 

নাসছর ম াহাম্মদ, িাং- ঐ
০.৪০ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৩৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ মহাছন, সিিা- মৃি িাছা 

স য়া, িাং- ঐ
০.৩০ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৩৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ ইিলা , সিিা- িাছা স য়া, 

িাং- ঐ
০.১৫ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৩৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ আনু স য়া, সিিা- ফজল 

কসর , িাং- ঐ
০.০৫ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৩৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আলী স য়া, সিিা- ফজল কসর , 

িাং- ঐ
০.০৪ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৩৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
োহফুরী মিগ , স্বা ী- নুরুল হক, 

িাং- ঐ
০.০৫ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৩৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
িা সুিাহার, স্বা ী- নুরুল হক, 

িাং- ঐ
০.০৬ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৩৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নসজর উল্লাহ, সিিা- মিালিান 

আহ দ, িাং- ঐ
০.১০ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৪০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 মছনুয়ারা মিগ , স্বা ী- 

মিাঘল ান, িাং- ঐ
০.১০ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫০৪১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবু জাফর, সিিা- আিদুল আলী, 

িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫০৪২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর জাহান, স্বা ী- সছসিক, িাং- 

ঐ
০.১০ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৪৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ছছয়দ আল , সিিা- ম াঃ 

মহাছন, িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৪৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
িজল আহাং, সিিা- কসির 

আহাং, িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৪৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 সরয় , স্বা ী- কাঘলা ঘনা, িাং- 

ঐ
০.৩০ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৪৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ আল , সিিা- মৃি সুলিান 

স য়া, িাং- ঐ
০.৩০ কেসিয়া - - ২১৩৫ ২ ২১৬৫ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৪৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরুল হুদা, সিিা- মৃি মিালিান 

আহ দ, িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৪৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী

িাদো স য়া, সিিা- মকরা ি 

আলী, িাং- লা ারখা ার, 

গজবসনয়া, রামু, কক্সিাজার

০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৪৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরুল আল , সিিা- নসজর 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৩০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৫০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আলী আহা দ, সিিা- নসজর 

আহা দ, িাং- ঐ
০.১০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৫১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আহাম্মদ, সিিা- মৃি 

আহাম্মদ ছসল , িাং- ঐ
০.৩০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৫২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আলিাি, সিিা- আিদু খঅঘলক, 

িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫০৫৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর কাঘদর, সিিা- ছাঘলহ 

আহা দ, িাং- ঐ
০.৩০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৫৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 মিঠান খাতুন, স্বা ী- কালা  িসু, 

িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৫৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ইউছুি আলী, সিিা- আহাম্মদ, 

িাং- ঐ
০.৩০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৫৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
এ দাদ স য়া, সিিা- ঠান্ডা স য়া, 

িাং- ঐ
০.৩০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫০৫৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আঃ মুনাফ, সিিা- আলী  দন, 

িাং- ঐ
০.১০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৫৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ জাহাঙ্গীর, সিিা-  সনর 

আহাম্মদ, িাং- ঐ
০.৩০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৫৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ আস ন, সিিা- উলা স য়া, 

িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৬০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
িসের আহ দ, সিিা- ম াঃ 

মহাছন, িাং- ঐ
০.১৫ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৬১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নজরুল, সিিা- নুর ম াহাম্মদ, 

িাং- ঐ
০.৩০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৬২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী

 ম াঃ ইউচুি, সিিা- িসছর 

মুহাম্মদ, কেসিয়া, গজবসনয়া, 

রামু, কক্সিাজার

০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৬৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ম াঃ সুলিান, সিিা- মৃি আিদু 

জসলল, িাং- ঐ
০.৪০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৬৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আলী আহাম্মদ, সিিা- ম াজাঘহর 

আহাম্মদ, িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫০৬৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 মফরদাউি আহা দ, সিিা- 

মগালা িারী সিং, িাং- ঐ
০.১০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৬৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 সফজুল আল , সিিা- জালাল 

আহা দ, িাং- ঐ
০.৪০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৬৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ম াঃ আল , সিিা- জালাল 

আহা দ, িাং- ঐ
০.২০ কেসিয়া - - ২১৩৬ ২ ১৯৪৬ ২ রসিি ঐ ঐ

৫০৬৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদুর রসহ , সিিা- আলী 

আহ দ, িাং- ঐ
২.৩০ গজবসনয়া - - ৫০৩১ ৬২৪ ৩০৫১              রসিি ঐ ঐ

৫০৬৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবুল ছিয়দ, সিিা- ফসকর 

ম াহাম্মদ, িাং- ঐ
২.২০ গজবসনয়া - - ৫০৩১ ৬২৪ ৩০৫১ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৭০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী

আিদু শুক্কুর, সিিা- আিদু 

মিায়ান, িাং- ম ানারিাড়া, 

সথ ছসড়, রামু, কক্সিাজার

২.৫১ গজবসনয়া - - ৫০৩১ ৬২৪ ৩০৫১ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৭১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ম াঃ মহাছন, সিিা- আবুল 

কালা , িাং- ঐ
২.২০ গজবসনয়া - - ৫০৩১ ৬২৪ ৩০৫১ ৫ রসিি ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫০৭২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আহ দ, সিিা- ম াঃ আিদুল 

জব্বার, িাং- ঐ
২.৩০ গজবসনয়া - - ৫০৩১ ৬২৪ ৩০৫১ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৭৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আলী আহ দ, সিিা- ফঘয়জুর 

রহ ান, িাং- ঐ
২.৫০ গজবসনয়া - - ৫০৩১ ৬২৪ ৩০৫১ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৭৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
িসদ আল , সিিা- ফয়জুর 

রহ ান, িাং- ঐ
২.৩০ গজবসনয়া - - ৫০৩১ ৬২৪ ৩০৫১ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৭৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
োহ আল , সিিা- ফঘয়জুর 

রহ ান, িাং- ঐ
২.২০ গজবসনয়া - - ৫০৩১ ৬২৪ ৩০৫১ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৭৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আস ন, সিিা- ম াঃ কসির 

আহ দ, িাং- ঐ
২.৯০ গজবসনয়া - - ৫০৩১ ৬২৪ ৩০৫১ ৫ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫০৭৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদুল জসলল, সিিা- স র 

আহ দ, িাং- ঐ
১.৮০ গজবসনয়া - - ৫০৩১ ৬২৪ ৩০৫১ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৭৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ছিয়দ আল , সিিা- আস ন 

েরীফ, িাং- ঐ
১.৯০ গজবসনয়া - - ৫০৩১ ৬২৪ ৩০৫১ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৭৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবুদ চালা , সিিা- আিদুল 

জব্বার, িাং- ঐ
২.৫০ গজবসনয়া - - ৫০৩১ ৬২৪ ৩০৫১ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৮০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আহ দ, সিিা- ফঘয়জুর 

রহ ান, িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৮১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 মিাঘল ান, সিিা- ফঘয়জুর 

রহ ান, িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৮২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম ঘহর আলী, সিিা- মগালা  

মহাছন, িাং- ঐ
০.১০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৮৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
জনাি আলী, সিিা- মগালা  

মহাছন, িাং- ঐ
০.৪০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৮৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
সদল ম াহাম্মদ, সিিা- আস র 

হা জা, িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৮৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আলী মহাছন, সিিা- মৃি নজু 

স য়া, িাং- ঐ
০.৬০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৮৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবুল মহাছন, সিিা- িসছর 

আহম্মদ, িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫০৮৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবুল ো া, সিিা- িসছর 

আহম্মদ, িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৮৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদুল িালা , সিিা- আলী 

স য়া, িাং- ঐ
০.১০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫০৮৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবুল মহাছন, সিিা- কালা চাঁন, 

িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৯০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ কালু, সিিা- আস র 

হা জা, িাং- ঐ
০.৭০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৯১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আব্দুল্লাহ, সিিা- মৃি ম াঃ 

হাঘে , িাং- ঐ
০.৫০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৯২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আব্দু ছালা , সিিা- মৃি ম াঃ 

হাঘে , িাং- ঐ
০.৫০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি  াটির  র ঐ

৫০৯৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আহ দ, সিিা- মৃি ম াঃ 

হাঘে , িাং- ঐ
১.০০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৯৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
হাজূ নুর মহাঘিন, সিিা- মৃি 

জব্বার স ঘলজার, িাং- ঐ
০.৫০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৯৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরু, সিিা- হাজী নুর মহাঘিন, 

িাং- ঐ
০.৫০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৯৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী

নুর আল , সিিা- নুরুল ইিলা , 

িাং- ম ানািাড়া, সথ ছসড়, রামু, 

কক্সিাজার।

১.০০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৯৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ ইিহাক, সিিা- আব্দুল 

আসজজ, িাং- ঐ
০.৪০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৯৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আব্দুর রসেদ, সিিা- আলী 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৪০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫০৯৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী

আলী মহাছন, সিিা- লাল স য়া, 

িাং- হসরিাড়া, িড়সিল, রামু, 

কক্সিাজার

০.২০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১০০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
কাঘে  আলী, সিিা- ইউছুি 

আলী, িাং- ঐ
১.০০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫১০১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী

 সনর আহ দ, সিিা- মৃি 

আল গীর স য়াজী, িাং- 

ম ানািাড়া, সথ ছসড়, রামু, 

কক্সিাজার

১.০০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১০২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদুল আলী, সিিা- আস র 

আলী, িাং- ঐ
২.০০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১০৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদুল জব্বার, সিিা- আস র 

হা জা, িাং- ঐ
১.০০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১০৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আল , সিিা- কসির আহ দ, 

িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১০৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
সিকান্দর আলী, সিিা- কসির 

আহ দ, িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১০৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ মিলাল, সিিা- উলা স য়া, 

িাং- ঐ
১.৬০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১০৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আলী আহ দ, সিিা- মগালা  

মহাছন, িাং- ঐ
০.৬০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১০৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী

আিদুল  াবুদ, সিিা- আলী স য়া, 

িাং- ম ানার িাড়া, হীরনিাড়া, 

রামু, কক্সিাজার

০.৬০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১০৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
কালা স য়া, সিিা- সছসিক 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১১০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবুল ো া, সিিা- আলী 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১১১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াহাম্মদ, সিিা- উলা স য়া, 

িাং- ঐ
০.৬০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১১২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
খসিজা মিগ , সিিা- মৃি ফজল 

কসর , িাং- ঐ
০.৬০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫১১৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবুল ছিয়দ, সিিা- নাসজর 

ম াহাম্মদ, িাং- ঐ
০.৬০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১১৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ইি াইল, সিিা- গুসন স য়া, িাং- 

ঐ
০.৬০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫১১৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ই া  েরীফ, সিিা- মৃি আিদুল 

 িলি, িাং- ঐ
০.৬০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১১৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবুল মহাছন, সিিা- েরফি 

আলী, িাং- ঐ
০.৭০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১১৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আহ দ, সিিা- মৃি আিদুর 

রহ ান, িাং- ঐ
০.৭০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি  াটির  র ঐ

৫১১৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আল , সিিা- নুরুল ইিলা , 

িাং- ঐ
১.০০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১১৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ ইিহাক, সিিা- আব্দুল 

আসজজ, িাং- ঐ
০.৬০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১২০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আব্দু রসেদ, সিিা- আলী আহ দ, 

িাং- ঐ
০.৬০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১২১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী

আলী মহাছন, সিিা- লাল স য়া, 

িাং- হসরিাড়া, িড়সিল, রামু, 

কক্সিাজার।

০.৬০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১২২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
কাঘে  আলী, সিিা- ইউচুি 

আলী, িাং- ঐ
০.৮০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১২৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী

 সনর আহ দ, সিিা- মৃি 

আল গীর স য়াজী, িাং- 

ম ানািাড়া, সথ ছসড়, রামু, 

কক্সিাজার

০.৭০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১২৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদুল আলী, সিিা- আস র 

আলী, িাং- ঐ
০.৭০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫১২৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদুল জব্বার, সিিা- আস র 

হা জা, িাং- ঐ
০.৮০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১২৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আল , সিিা- কসির আহ দ, 

িাং- ঐ
১.০০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১২৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
সিকান্দর আলী, সিিা- কসির 

আহ দ, িাং- ঐ
১.০০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১২৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ম াঃ মিলাল, সিিা- উলা স য়া, 

িাং- ঐ
১.৭০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫১২৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আলী আহ দ, সিিা- মগালা  

মহাছন, িাং- ঐ
০.৬০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৩০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আলী আহ দ, সিিা- ম াোরফ 

আলী, িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৩১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী

আিদুল  াবুদ, সিিা- আলী স য়া, 

িাং- ম ানারিাড়া হীরনিাড়া, 

রামু, কক্সিাজার

০.২০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৩২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
কালা স য়া, সিিা- সছসিক 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৩৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবুল ে া, সিিা- আলী আহ দ, 

িাং- ঐ
০.১০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৩৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াহাম্মদ, সিিা- উলা স য়া, 

িাং- ঐ
০.১০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৩৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
খসিজা মিগ , সিিা- মৃি ফজল 

কসর , িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৩৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবুল ছিয়দ, সিিা- নাসজর 

ম াহাম্মদ, িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫১৩৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ইি াইল, সিিা- গুসন স য়া, িাং- 

ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৩৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ই া  েরীফ, সিিা- মৃি আিদু 

রহ ান, িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৩৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবুল মহাছন, সিিা- েরফি 

আলী, িাং- ঐ
০.৫০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৪০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আহ দ, সিিা- মৃি আিদুর 

রহ ান, িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৪১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদু ছালা , সিিা- মৃি আিদুর 

রহ ান, িাং- ঐ
০.১০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৪২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ছাঘলহ আহ দ, সিিা- মৃি গুসন 

স য়া, িাং- ঐ
০.১০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৪৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ইউনুচ, সিিা- মৃি গুনা স য়া, 

িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি  াটির  র ঐ

৫১৪৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
জকসরয়া, সিিা- মৃি গুনা স য়া, 

িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫১৪৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
সুলিান আহ দ, সিিা- ম াঃ 

আলী, িাং- ঐ
০.৬০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৪৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আসজজুল হক, সিিা- নুরুল 

ইিলা , িাং- ঐ
০.৪০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৪৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরুল হাসকক, সিিা- জালঅল 

আহ দ, িাং- ঐ
০.১০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৪৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ো শুল আল , সিিা- মৃি 

মিালিান আহ দ, িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫১৪৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আহম্মদ, সিিা- মৃি আস র 

হা জা, িাং- ঐ
০.৫০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৫০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আহ দ, সিিা- মৃি লাল 

স যা, িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৫১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী

আলী মহাছন, সিিা- ছিয়  

মগালা , িাং- হসরিাড়া, িড়সিল, 

রামু, কক্সিাজার

০.২০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৫২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরুল আল , সিিা- ইিলা , িাং-

 ঐ
০.১০ গজবসনয়া - - ৯২২ ৬২৪ ২০০৩ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৫৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াক্তার আহ দ, সিিা- আলী 

 সিন, িাং- ঐ
৪.১০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৫৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ফসরদুল আল , সিিা- মৃি কসির 

আহ দ, িাং- ঐ
৩.৬০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৫৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ ইউসুফ, সিিা- আস র 

হা জা, িাং- ঐ
৩.৩০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৫৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
োহ আল , সিিা- নুর আহ দ, 

িাং- ঐ
৩.৮০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৫৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আহ দ, সিিা- মৃি সছসিক 

আহ দ, িাং- ঐ
৪.২০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৫৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
িাঘহর আহ দ, সিিা- মৃি হাছন 

আলী, িাং- ঐ
৩.৬০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৫৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদুল খাঘলক, সিিা- মৃি 

আলিাফ স য়া, িাং- ঐ
৩.৪০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৬০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবুল কালা , সিিা- মৃি ম াঃ 

আলী, িাং- ঐ
৩.৪০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫১৬১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
িাদো আল , সিিা- মৃি উলা 

স য়া, িাং- ঐ
৪.২০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৬২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবু িক্কর, সিিা- আব্দুল খাঘলক, 

িাং- ঐ
৪.২০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৬৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আব্দুর রসহ , সিিা- আব্দুল 

খাঘলক, িাং- ঐ
৪.৫০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৬৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ভুট্টু স য়া, সিিা- আব্দুল খাঘলক, 

িাং- ঐ
৪.০০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৬৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 মিালিান আহ দ, সিিা- আব্দুর 

রহ ান, িাং- ঐ
৪.০০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৬৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
জকসরয়া, সিিা- আব্দুর রহ ান, 

িাং- ঐ
৫.০০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৬৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আইয়ুি, সিিা- আব্দুর রহ ান, 

িাং- ঐ
৪.০০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি  াটির  র ঐ

৫১৬৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আহ দ, সিিা- ইি াইল, 

িাং- ঐ
৫.০০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৬৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
হাসল  উসিন, সিিা- ম াঃ 

হাঘে , িাং- ঐ
৪.২০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৭০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
জসি  উসিন, সিিা- ম াঃ 

হাঘে , িাং- ঐ
৩.১০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৭১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ইসিি, সিিা- ম াঃ হাঘে , িাং- 

ঐ
৪.১৫ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৭২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ ইিহাক, সিিা- ম াঃ 

হাঘে , িাং- ঐ
৩.১০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫১৭৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াক্তার আহ দ, সিিা- মৃি 

িসফ, িাং- ঐ
৩.৪০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৭৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদুল কাঘদর, সিিা- মৃি 

ফারুক আহ দ, িাং- ঐ
৩.৯০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৭৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদুর রহ ান, সিিা- নসজর 

আহ দ, িাং- ঐ
৩.২০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৭৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
জাসকর উসিন, সিিা- মগালা  

নিী, িাং- ঐ
৩.০০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৭৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরুল আস ন, সিিা- নসজর 

আহ দ, িাং- ঐ
৩.৫০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫১৭৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
জা াল মহাঘিন, সিিা- 

ম াজাফ্ফর, িাং- ঐ
৩.৬০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৭৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নসজর আহ দ, সিিা- মৃি কালু 

স য়া, িাং- ঐ
৩.০০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৮০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবুল কালা , সিিা- আলী 

আহ দ, িাং- ঐ
৪.০০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৮১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আসজজুল হক, সিিা- মিয়ার 

আহ দ, িাং- ঐ
৩.৩০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৮২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ছাঘল আহ দ, সিিা মিয়ার 

আহ দ, িাং- ঐ
৩.৪০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৮৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আসজজুল হক, সিিা- নুরুল হক, 

িাং- ঐ
৩.৯০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৮৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী

জাঘকর, সিিা- িাচা স য়া, িাং- 

পূি ব জু ছসড়, গজবসনয়া, রামু, 

কক্সিাজার

৩.৬০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫১৮৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নিী আল , সিিা- আলী আহ দ, 

িাং- ঐ
৩.৪০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি  াটির  র ঐ

৫১৮৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
হাঘি , সিিা- মৃি খসললুর 

রহ ান, িাং- ঐ
৩.৪০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৮৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
িসফ আল , সিিা- ো সুল 

আল , িাং- ঐ
৩.৩০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৮৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 সনর আহ দ, সিিা- মৃি 

মিালিান আহ দ, িাং- ঐ
৩.৪০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৮৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরুল ইিলা , সিিা- মৃি ম হরাি 

আলী, িাং- ঐ
৩.৪০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৯০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আহ দ, সিিা- মৃি নুরুল 

হাসক , িাং- ঐ
৩.২০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৯১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
সলয়াকি আলী, সিিা- ইউছুি 

আলী, িাং- ঐ
০.৭০ গজবসনয়া - - ৩১৭৮ ৬২৪ ৩৭৫২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৯২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
মুহাম্মদ ইিলা , সিিা- ইউছুি 

আলী, িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৩১৭৮ ৬২৪ ৩৭৫২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৯৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবুল কালা , সিিা- আহাম্মদ, 

িাং- ঐ
০.৫০ গজবসনয়া - - ৩১৭৮ ৬২৪ ৩৭৫২ ৫ রসিি ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫১৯৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আলী স য়া, সিিা- নুরু উসিন, 

িাং- ঐ
০.৬৫ গজবসনয়া - - ৩১৭৮ ৬২৪ ৩৭৫২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৯৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
রসেদ আহ দ, সিিা- মহাছন 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ৩১৭৮ ৬২৪ ৩৭৫২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৯৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আলী আহ দ, সিিা- মহাছন 

আহ দ, িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৩১৭৮ ৬২৪ ৩৭৫২ ৫ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫১৯৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর মহাছন, সিিা- মুহাম্মদ আলী, 

িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৩১৭৮ ৬২৪ ৩৭৫২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৯৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আলী আহ দ, সিিা- মিঠান 

আলী, িাং- ঐ
০.৪০ গজবসনয়া - - ৩১৭৮ ৬২৪ ৩৭৫২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫১৯৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
জাঘকর আহ দ, সিিা- মৃি 

িাজ  উসিন, িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ৩১৭৮ ৬২৪ ৩৭৫২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২০০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 সনর আহ দ, সিিা- মৃি নুর 

আহ দ, িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৩১৭৮ ৬২৪ ৩৭৫২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২০১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ঞ্জুর আল , সিিা- মৃি ছিয়দ 

আহ দ, িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৩১৭৮ ৬২৪ ৩৭৫২ ৫ রসিি  াটির  র ঐ

৫২০২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদু গফুর, সিিা- মৃি ছছয়দ 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ৩১৭৮ ৬২৪ ৩৭৫২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২০৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ আলী, সিিা- আবু িক্কর, 

িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২০৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদু রহ ান, সিিা- আদর 

স য়া, িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২০৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
সিরাজুল হক, সিিা- আদর স য়া, 

িাং- ঐ
০.৬০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২০৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরুল হক, সিিা- আদর স য়া, 

িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২০৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আসজজুল হক, সিিা- আদর 

স য়া, িাং- ঐ
০.৪০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২০৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আছর স য়া, সিিা- মৃি আিদুর 

রহ ান, িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫২০৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবু িাঘহর, সিিা- আলী  

উসিন, িাং- ঐ
০.৪০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫২১০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ঞ্জুর আল , সিিা- জাফর 

আল , িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২১১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবু িাঘহর, সিিা- আছর স য়া, 

িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২১২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবুল মহাঘিন, সিিা- মৃি  কবুল 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২১৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 মিঠান আলী, সিিা- ছছয়দ 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২১৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ফসরদ আল , সিিা- ছছয়দ 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২১৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদু রসহ , সিিা- মৃি কসির 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৪০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২১৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদু শুক্কুর, সিিা- জাফর 

আল , িাং- ঐ
০.৪০ গজবসনয়া - - ২৮৪৬ ৬২৪ ২৪৫০ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২১৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 মলয়াকি আলী, সিিা-  সনর 

উসিন (ম ম্বার) িাং- ঐ
১.০০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২১৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 সনর আহ দ, সিিা- আলী 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২১৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ো সুল আল , সিিা- আিদুল 

 িলি, িাং- ঐ
০.৯৪ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি  াটির  র ঐ

৫২২০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নিী মহাছন, সিিা- ম াঃ েসফ, 

িাং- ঐ
১.২০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫২২১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ঞ্জুর আল , সিিা- আলী 

আহ দ, িাং- ঐ
১.৪০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২২২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আহ দ, সিিা- মৃি নজীর 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৫০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২২৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ওঃ নাঘজর মহাছন, সিিা- 

নজীর আহ দ, িাং- ঐ
১.২০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২২৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদু রসেদ, সিিা- মৃি েরফ 

আলী, িাং- ঐ
১.১০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২২৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আহ দ নিী, সিিা- মহাছন আলী, 

িাং- ঐ
০.৪০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ
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খসিয়ান
আর.এি দাগ
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খসিয়ান
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫২২৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 হলুছুর রহ ান, সিিা- মৃি 

আস ন  উসিন, িাং- ঐ
১.১০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২২৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আস র মহাছন, সিিা- মৃি েসফ, 

িাং- ঐ
১.১০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২২৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ছছয়দ মহাঘিন, সিিা- মৃি েসফ, 

িাং- ঐ
১.১০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২২৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরুল হুদা, সিিা- মৃি উলা স য়া, 

িাং- ঐ
১.১০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৩০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ো সুল আল , সিিা- মৃি উলা 

স য়া, িাং- ঐ
০.৫০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৩১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
হাস দুল হক, সিিা- মৃি উলা 

স য়া, িাং- ঐ
১.১০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৩২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আিদুল হাসক , সিিা- মৃি উলা 

স য়া, িাং- ঐ
১.০০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫২৩৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আলী মহাঘিন, সিিা- নুর আহ দ, 

িাং- ঐ
১.২০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৩৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ো সুল আল , সিিা- মৃি 

িসদউর রহ ান, িাং- ঐ
১.২০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৩৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াক্তার আহ দ, সিিা- িসদউর 

রহ ান, িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৩৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
জাফর আহ দ, সিিা- িসদউর 

রহ ান, িাং- ঐ
১.২০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৩৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
িসদউর রহ ান, সিিা- ঈ ান 

আলী, িাং- ঐ
১.৪০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৩৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আবু িাঘহর, সিিা-  সনর উসিন, 

িাং- ঐ
১.২০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৩৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
কাঘি  ম ম্বার, সিিা- েহর 

আলী, িাং- ঐ
১.৪০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৪০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরুল আল , সিিা- মৃি েহর 

আলী, িাং- ঐ
১.৬০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৪১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ শুক্কুর, সিিা-  সনর উসিন, 

িাং- ঐ
১.৫০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫২৪২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরুল আল , সিিা- নাসির 

ম াহাম্মদ, িাং- ঐ
১.৭০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৪৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ছছয়দ আল , সিিা- মৃি নুর 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৩০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৪৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
োহাি স য়া, সিিা- মৃি নুর 

আহা দ, িাং- ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫২৪৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আঘয়ো, স্বা ী- আসজজ, িাং- 

ঐ
০.২০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৪৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
জসি  উসিন, সিিা- ইি াইল, 

িাং- ঐ
০.১০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৪৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ফসরদুল, সিিা- হািান আলী, িাং-

 ঐ
০.১০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৪৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
েসহদুল্লাহ, সিিা- নুর ইিলা , 

িাং- ঐ
০.১০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি  াটির  র ঐ

৫২৪৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নাসছর ম াহাম্মদ, সিিা- আব্দুর 

রসেদ, িাং- ঐ
০.১০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৫০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
আব্দুল কাঘে , সিিা- মৃি 

খসললুর রহ ান, িাং- ঐ
০.১০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৫১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুর আস ন, সিিা- গুরা স য়া, 

িাং- ঐ
০.১০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৫২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ইসলয়াছ, সিিা- হাঘফজ আহ দ, 

িাং- ঐ
১.০০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৫৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ আসিফ, সিিা- হাঘফজ 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৫০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৫৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াঃ হািন আলী, সিিা- হাঘফজ 

আহ দ, িাং- ঐ
০.৫০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৫৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
সরয়াজ উসিন, সিিা- হাঘফজ 

আহ দ, িাং- ঐ
১.০০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৫৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নুরুল হাসক , সিিা- আব্দুল 

কসর , িাং- ঐ
০.৫০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি  াটির  র উঘেদ  া লা রুজু করা হঘয়ঘছ

৫২৫৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
  িাজ মিগ , স্বা ী- হাঘফজ 

আহ দ, িাং- ঐ
১.০০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫২৫৮

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
রসেদ আহ দ, সিিা- জব্বর 

মুল্লুক, িাং- ঐ
০.১০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৫৯

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 সনর আহ দ, সিিা- আবুল 

খাঘয়র, িাং- ঐ
০.১০ গজবসনয়া - - ৩৬৬১ ৬২৪ ৪৫৪৭ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৬০

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ফজল হক, সিিা- আবুল খাঘয়র, 

িাং- ঐ
৩.৯০ গজবসনয়া - - ২৯৪৮ ৬২৪ ২৪৯২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৬১

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী

ো শু, সিিা- আবুল খাঘয়র, িাং-

 িসি  জু ছসড়, গজবসনয়া, রামু, 

কক্সিাজার

৪.২০ গজবসনয়া - - ২৯৪৮ ৬২৪ ২৪৯২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৬২

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
নাসজ  উসিন, সিিা- মিালিান, 

িাং- ঐ
৩.৮০ গজবসনয়া - - ২৯৪৮ ৬২৪ ২৪৯২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৬৩

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
 ম াজাঘহর স িী, সিিা- আলী 

আহ দ, িাং- ঐ
৪.৩০ গজবসনয়া - - ২৯৪৮ ৬২৪ ২৪৯২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৬৪

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
ইসলয়াছ, সিিা- আেরাফ আলী, 

িাং- ঐ
৩.৫০ গজবসনয়া - - ২৯৪৮ ৬২৪ ২৪৯২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৬৫

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী আইয়ুি, সিিা-  সনরুল্লাহ, িাং- ঐ ৩.৫৯ গজবসনয়া - - ২৯৪৮ ৬২৪ ২৪৯২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৬৬

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী
জব্বর, সিিা- নাসির ম াহাম্মদ, 

িাং- ঐ
৩.৯০ গজবসনয়া - - ২৯৪৮ ৬২৪ ২৪৯২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৬৭

কক্সিাজার রামু িা খালী সগলািলী নুরুল, সিিা- এজাহার, িাং- ঐ ৪.২০ গজবসনয়া - - ২৯৪৮ ৬২৪ ২৪৯২ ৫ রসিি ঐ ঐ

৫২৬৮ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

আবু িক্কর সছসিক, সিং-মৃি 

আবুল মহাঘিন 

িাং-ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজার

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৬৯ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

আবু িক্কর সছসিক, সিং-মৃি 

আবুল মহাঘিন 

িাং-ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজার

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৭০ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

আব্দুল রসেদ, সিং- মৃি আবু িক্কর

িাং- ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজর

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিনঘিড 

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫২৭১ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

ইসলয়াছ, সিং- মৃি আবু িক্কর

িাং- ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজর

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিনঘিড

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৭২ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

ইসলয়াছ, সিং- মৃি আবু িক্কর

িাং- ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজর

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিনঘিড

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৭৩ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

োহা আল , সিং- মৃি ছছয়দ 

আহ দ

িাং- ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজর

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিনঘিড

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৭৪ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

োহা আল , সিং- মৃি ছছয়দ 

আহ দ

িাং- ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজর

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিনঘিড

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৭৫ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

ম াস্তফা, সিং- মৃি আিাদুজ্জা ান,

িাং- ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজর

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিনঘিড

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৭৬ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

ম াস্তফা, সিং- মৃি আিাদুজ্জা ান,

িাং- ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজর

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিনঘিড

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৭৭ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

ম াস্তফা, সিং- মৃি আিাদুজ্জা ান,

িাং- ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজর

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিনঘিড

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৭৮ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

োহাজাহান, সিং আবুল মহাঘছন

িাং- ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজর

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিনঘিড

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৭৯ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

োহাজাহান, সিং আবুল মহাঘছন

িাং- ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজর

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিনঘিড

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৮০ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

আবু িাঘহর, সিং ছাঘলহ আহ দ

িাং- ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজার

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড

ছদ য³ ১০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫২৮১ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

নুরুল ছালা , সিং-মৃি ছা সু 

আল 

িাং-ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজর

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিনঘিড

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫২৮২ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

ছুরুি আল , সিং- মৃি ম াোরফ 

আলী

িাং- ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজর

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিনঘিড

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৮৩ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

মুসফজুর রহ ান, সিং- মৃি নুরুল 

মহাঘিন

িাং- ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজর

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিনঘিড

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৮৪ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

আবুল মহাঘিন, সিং- আস র 

সুলিান

িাং- ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজর

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল িসলসথন

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৮৫ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

আবুল মহাঘিন, সিং- আস র 

সুলিান

িাং- ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজর

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল িসলসথন

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৮৬ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

আবুল মহাঘিন, সিং- আস র 

সুলিান

িাং- ম ঘহরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজর

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৩৫৪ ২ ৩৫৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল িসলসথন

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৮৭ কক্সিাজার কক্সিাজার 

িদর

ম ঘহরঘ ানা

মরঞ্জ

ম ঘহরঘ ানা

সিট

 াও: সিরাজ, সিং- মৃি  াও: 

জালাল আহ দ

িাং- চাঘন্দরঘ ানা, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাজার

১.০০ জঙ্গল  াছুয়াখালী - - ৯৫৩ ২ ১২৪৬ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিনঘিড

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৮৮ ২০.০০

৫২৮৯ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী িাঘির আহ দ, সিিা- মৃি কালু 

হাজী

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০১৩ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³১২ ফুট, প্রস্থ ১০ফুট

৫২৯০ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী িাঘির আহ দ, সিিা- মৃি কালু 

হাজী

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০১৪ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³২৫ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫২৯১ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী ম াঃ ইিলা , সিিা- মৃি কালু 

হাজী

িাং-কাসলরছড়া 

উত্তরিাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজা

র

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০১৫ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৯২ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী ম াঃ মহাঘিন, সিিা- মৃি আব্দুল 

জসলল

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০১৬ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ৩৫ ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫২৯৩ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী ম াঃ গুরা স য়া, সিিা- মৃি 

ম াজাফফর অ াহ দ

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০১৭ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৯৪ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী ম াঃ নুরুল আল , সিিা- মৃি 

লাল স য়া

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০১৮ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৯৫ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী মিসলনা আকিার, স্বা ী- মৃি 

হু ায়ুন ম ারঘেদ

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০১৯ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ২৫ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫২৯৬ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী সগয়াি উিীন, সিিা- মৃি আবুল 

মহাঘিন

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০২০ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫২৯৭ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী ম াঃ ইউনুছ, সিিা- হাজী 

আসজজুর রহ ান

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০২১ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³ ১৫ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫২৯৮ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী ম াঃিাইফুল ইিলা ,সিিা-

মৃিকসির আহ দ

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০২২ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট

৫২৯৯ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী স জানুর রহ ান, সিিা- মৃি 

কসির আহ দ

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০২৩ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³ ২৫ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৩০০ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী আল , সিিা- মৃি  কবুল আহ দ

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০২৪ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ৩৫ ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৩০১ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী ম াঃ র জান অ ালী, সিিা- 

জালাল আহ দ

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০২৫ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ২৫ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৩০২ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী ম াঃ োহ আল , সিিা- মৃি 

 কবুল আহ দ

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০২৬ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৩০৩ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী কাঘে , সিিা- ম াঃ োহা আল 

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০২৭ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৩০৪ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী সিরাজুল ইিলা , সিিা- মৃি 

ইস্তাসফজুর রহ ান

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০২৮ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³ ৩৫ ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৩০৫ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী ম াক্তার আহ দ, সিিা- মৃি 

আক্তার মহাঘিন

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪০২৯ ২ ৩৫১২ ১ রসিি

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³ ২৫ ফুট, প্রস্থ ২৫ ফুট

৫৩০৬ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী ম াঃ মফরঘদৌি, সিিা- মৃি হাজী 

কালা স য়া

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³ ৫০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৩০৭ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী রস জ উিীন, সিিা- ম াঃ কালু

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৩০৮ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী ম াঃ কালূ, সিিা- মৃি মিালায় ান

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৩০৯ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী আবুল িের, সিিা- মৃি  সিউর 

রহ ান

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ২৫ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৩১০ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী িাদো স য়া, সিিা-  সিউর 

রহ ান

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২৫ ফুট

৫৩১১ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী ম াঃ কালূ, সিিা- মৃি সুলিান 

আহ দ

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ২৫ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৩১২ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী জয়নাল আঘিদীন, সিিা- মৃি 

আহ দ মহাঘিন

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ২৫ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৩১৩ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী েহর আলী, সিিা- ম াঃ ইি াইল

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ১৫ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট

৫৩১৪ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী ইিলা , সিিা- মৃি সুলিান 

আহ দ

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৩১৫ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী গুরা স য়া, সিিা- মৃি  কবুল 

অ াহ দ

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৩১৬ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী ইউসুফ গসণ, সিিা- মৃি নাসজ 

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৩১৭ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী ম াঃ ইি াইল, সিিা- মৃি ম াঃ 

নসজ 

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৩১৮ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী র জান আলী, সিিা- মৃি ম াঃ 

নসজ 

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৩১৯ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী ওি ান গসণ, সিিা- মৃি ম াঃ 

নসজ 

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৩২০ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী সদদার, সিিা- মৃি আব্দু শুক্কুর

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৩২১ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী  নজুর আল , সিিা- মৃি আব্দু 

রহ ান

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৩২২ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী নুরুল আস ন, সিিা- মৃি আব্দুর 

রহ ান

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ১৫ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৩২৩ কক্সিাজার কক্সিাজার

িদর

ম ঘহরঘ ানা  াছুয়াখালী নুর আহ দ, সিিা- মৃি অ াব্দুর 

রহ ান

িাং-কাসলরছড়া উত্তর 

িাড়া,ঈদগাঁও,িদর,কক্সিাজার

১.০০  াছুয়াখালী - - ৪৩০০ ২ ৩৮১৮ ২ রসিি

িনভূস 

 াটির মদয়াল টিঘনর ছাউসন

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট

৫৩২৪ ৩৫.০০

৫৩২৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ফসরদুল আল , সিিা- মৃি 

আিদুল আলী , 

িাং- উত্তর কাহাসিয়ািাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৮৪৮ ২ ২৭০৩ ১ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ বয৪৫© প্রস্থ ৩৫©
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৩২৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট খুরসেদ আল , সিিা- কসির 

আহা দ, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৮৪৮ ২ ২৭০৩ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয৪০ © প্রস্থ৩৫©

৫৩২৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আিদু ছ দ, সিিা- মৃি মহদায়ি 

আলী, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৮৪৮ ২ ২৭০৩ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয৪০ © প্রস্থ৩৫©

৫৩২৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আিদুল হাস দ, সিিা- মৃি 

মহদায়ি আলী, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.০৬  াছুয়াখালী ২৮৪৮ ২ ২৭০৩ ১ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ বয ৪৫© প্রস্থ৩০ ©

৫৩২৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আিদুল  সজদ, সিিা- মৃি 

মহদায়ি আলী, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৮৪৮ ২ ২৭০৩ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয৫০ © প্রস্থ৪০ ©

৫৩৩০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আবুল কালা , সিিা- মৃি আিদু 

শুক্কুর, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.০৭  াছুয়াখালী ২৮৪৮ ২ ২৭০৩ ১ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

 ছদ বয ৩৫© প্রস্থ ৩০ ©

৫৩৩১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ফসরজ আহা দ, সিিা- মৃি 

আিদু শুক্কুর, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.০৮  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ২৫©

৫৩৩২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট নুরুল আল , সিিা- আিদুল 

 সজদ, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.০৮  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৪৫© প্রস্থ৩৫©

৫৩৩৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট মফারকান, সিিা- আিদুল  সজদ, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.০৭  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩৫©  প্রস্থ ২৫©

৫৩৩৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট নিী উল্লাহ, সিিা- মৃি আলী 

মহাঘছন, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয৩০ © প্রস্থ২৫©

৫৩৩৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট নুরুল হুদা, সিিা- আিদুল কসর , 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

িসলসথন ছাউসন  াটির 

মদওয়াল ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ২৫

৫৩৩৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আবু সছসিক, সিিা- আিদু 

মছািাহান, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ৩০ ©
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৩৩৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট মুরসেদা, স্বা ী- মহাছন আলী, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ২০ ©

৫৩৩৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট কসির আহাম্মদ, সিিা- মৃি 

আিদুল আলী , 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

 ছদ বয ৪০ © প্রস্থ৩০ ©

৫৩৩৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আিদু ছত্তার, সিিা- মৃি মহদায়ি 

আলী, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.০৬  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৪৫© প্রস্থ ৩৫©

৫৩৪০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ মিসল , সিিা- মৃি ইিলা , 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

         টিঘনর  র

ছদ বয৩০ © প্রস্থ২০ ©

৫৩৪১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আ ীর উিীন, সিিা- মৃি ম াঃ 

ইিলা ,

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর  র

ছদ বয৩০ © প্রস্থ ২০ ©

৫৩৪২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট োহ আল , সিিা- মৃি নসজর 

উি ান, 

িাং-িাহাড়িলী, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.০৪  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয৩০ © প্রস্থ২০ ©

৫৩৪৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আব্দু জব্বার, সিিা- আ: শুক্কুর, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৪  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর  র

ছদ বয৫০ © প্রস্থ৪০ ©

৫৩৪৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট মছনুয়ারা মিগ , স্বা ী- িা শুল 

আল , 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৭  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয২০ © প্রস্থ১৫©

৫৩৪৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ছছয়দ নুর, সিিা- নসজর আহ দ, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২৫© প্রস্থ ২০ ©

৫৩৪৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট মুনসুর আল , সিিা- মৃি নসজর 

আহ দ, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৩  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১৫©

৫৩৪৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ইউছুি, সিিা- মুনছুর আল , 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১৫©
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৩৪৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম ারঘেদ আল , সিিা- আির 

আলী, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৮  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর  র

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ২০ ©

৫৩৪৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট দীল ম াহাম্মদ, সিিা- মৃি 

মিালিান আহ দ, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৪  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ ৩০ ©

৫৩৫০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট  সিউর রহ ান, সিিা- ছছয়দুর 

রহ ান, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৪  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ বয ৪৫© প্রস্থ ৪০ ©

৫৩৫১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট   িাজ , সিিা- ছছয়দুর রহ ান, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৪  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩৫© প্রস্থ ২০ ©

৫৩৫২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট জাফর আল , সিিা- আিদু 

মছািাহান, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৭  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ ৩৫©

৫৩৫৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট নুরুছফা, সিিা- মৃি আব্দু 

মছািাহান,

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ ৩৫©

৫৩৫৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট জালাল আহ দ, সিিা- মৃি 

ছছয়দুর রহ ান, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৪  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩৫© প্রস্থ ২৫©

৫৩৫৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট এ িাজ, সিিা- মৃি ছছয়দুর 

রহ ান, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩৫© প্রস্থ ২৫©

৫৩৫৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট জাহাঙ্গীর আল , সিিা- মৃি 

ছছয়দুর রহ ান, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৮  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ২০ ©

৫৩৫৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট িা সুল আল , সিিা- সুলিান 

আহ দ, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৬  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ২০ ©

৫৩৫৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট  নজুর আল , সিিা- সুলিান 

আহ দ, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৪  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ২০ ©
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৩৫৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট  াহ  দ, সিিা- সুলিান আহ দ,

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ২৫©

৫৩৬০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট নুরুল হুদা, সিিা- আব্দুল  াঘলক, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.৮০  াছুয়াখালী ২৮৮৫ ২ ৩০৭৫ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১৫©

৫৩৬১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট িসদ আল , সিিা- মৃি নুর 

ম াহাম্মদ, িাং- উত্তর কাহাসিয়া 

িাড়া, রসেদ নগর, , রামু, 

কক্সিাজার

০.০৭  াছুয়াখালী ২৫০৭ ২ ২৭০১ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১০ ©

৫৩৬২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াহাম্মদ মহাঘিন, সিিা- মৃি 

আব্দুল হাসক , 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদ নগর, , রামু, কক্সিাজার

০.০৮  াছুয়াখালী ২৫০৭ ২ ২৭০১ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ২০ ©

৫৩৬৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আব্দু রসেদ, সিিা- মৃি আব্দুল 

হাসক , 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদ নগর, , রামু, কক্সিাজার

০.০৮  াছুয়াখালী ২৫০৭ ২ ২৭০১ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ২০ ©

৫৩৬৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আলী আহাম্মদ, সিিা- মৃি 

আব্দুল হাসক , 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদ নগর, , রামু, কক্সিাজার

০.০৮  াছুয়াখালী ২৫০৭ ২ ২৭০১ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ১২ ©

৫৩৬৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াজাঘম্মল হক, সিিা- মৃি 

ফসরদ আহ দ, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদ নগর, , রামু, কক্সিাজার

০.৮০  াছুয়াখালী ২৫০৭ ২ ২৭০১ ২ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ বয ৩৬© প্রস্থ ৩০ ©

৫৩৬৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট নাসছর উিীন, সিিা- মৃি ফসরদ 

আহ দ, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদ নগর, , রামু, কক্সিাজার

০.১০  াছুয়াখালী ২৫০৭ ২ ২৭০১ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ ২০ ©

৫৩৬৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট নুরুল ইিলা , সিিা- হাজী েহর 

আলী,

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদ নগর, , রামু, কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৫০৭ ২ ২৭০১ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৬০ © প্রস্থ ৪০ ©

৫৩৬৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট িাহাি উিীন, সিিা- মৃি নুরুল 

আসজ , 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদ নগর, , রামু, কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৫০৭ ২ ২৭০১ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ ২০ ©

৫৩৬৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ছিয়দ আকির, সিিা- মৃি হাজী 

েহর আলী, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদ নগর, , রামু, কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ২৫০৭ ২ ২৭০১ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ ২০ ©
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দাগ
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খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৩৭০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট এহিানুল কসর , সিিা- মৃি হাজী 

েহর আলী, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদ নগর, , রামু, কক্সিাজার

০.৯০  াছুয়াখালী ২৫০৭ ২ ২৭০১ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১২ ©

৫৩৭১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াজাঘম্মল হক, সিিা- মৃি হাজী 

েহর আলী, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদ নগর, , রামু, কক্সিাজার

০.০৭  াছুয়াখালী ২৫০৭ ২ ২৭০১ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১৫©

৫৩৭২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট োহ আল , সিিা- মৃি আঃ 

জসলল, 

িাং-  াছুয়াখালী সিকদার 

িাড়া,রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার

০.০৬  াছুয়াখালী ২৪৩৯ ২ ২৫৫৬ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ১৫©

৫৩৭৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম ািঘল  উিীন, সিিা- 

ম াস্তাসফজ, 

িাং-  াছুয়াখালী সিকদার 

িাড়া,রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার

০.৮০  াছুয়াখালী ২৪৩৯ ২ ২৫৫৬ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১২ ©

৫৩৭৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াহাম্মদ মহাঘিন, সিিা- গুরা 

স য়া, 

িাং-  াছুয়াখালী সিকদার 

িাড়া,রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার

০.০৩  াছুয়াখালী ২৪৩৯ ২ ২৫৫৬ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১০ ©

৫৩৭৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আবুল মহাঘিন, সিিা- মৃি গুরা 

স য়া, 

িাং-  াছুয়াখালী সিকদার 

িাড়া,রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার

০.০৪  াছুয়াখালী ২৪৩৯ ২ ২৫৫৬ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১৫©

৫৩৭৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট জাঘহদা মিগ , স্বা ী- মৃি িাবুল, 

িাং-  াছুয়াখালী সিকদার 

িাড়া,রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার

০.০৪  াছুয়াখালী ২৪৩৯ ২ ২৫৫৬ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১২ ©

৫৩৭৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট েসফকুর রহ ান সিকদার, সিিা- 

আক্তার কা াল সিকদার, 

িাং-  াছুয়াখালী সিকদার 

িাড়া,রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার

০.২০  াছুয়াখালী ২৪৩৯ ২ ২৫৫৬ ২ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ বয ৬০ © প্রস্থ ৫০ ©

৫৩৭৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ হাসিি উল্লাহ, সিিা- মৃি 

ইউছুফ আলী, 

িাং- সিকদার িাড়া,রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.৮০  াছুয়াখালী ২৪৩৯ ২ ২৫৫৬ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ২৫©

৫৩৭৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আঘজায়ারা মিগ , সিিা- ম াঃ 

ছসল , 

িাং-  াছুয়াখালী ,রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ১৮৩৪ ২ ২৩৭৮ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড টিঘনর মিড়া 

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ২৫©

৫৩৮০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট মকিায়ি উল্লা, সিিা- মৃি ছুরুি 

আল , 

িাং-  াছুয়াখালী সিকদার 

িাড়া,রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার

০.২০  াছুয়াখালী ১৮৩৪ ২ ২৩৭৮ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৩৬© প্রস্থ ১৫©
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৩৮১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট মিানাস য়া, সিিা- মৃি ছুরুি 

আল , 

িাং-  াছুয়াখালী ,রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.১০  াছুয়াখালী ১৮৩৪ ২ ২৩৭৮ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৩৬© প্রস্থ ১৫©

৫৩৮২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট খাইরুঘনো, স্বা ী- ছুরুি আল , 

িাং-  াছুয়াখালী সিকদার 

িাড়া,রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার

০.৮০  াছুয়াখালী ১৮৩৪ ২ ২৩৭৮ ২ রসিি 

িনভূস 

 টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল  

ছদ বয ৩৬©  প্রস্থ  ১৫©

৫৩৮৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট মহাঘিন আলী (আস ন) সিিা- 

মৃি আব্দুল কাঘদর, 

িাং-  াছুয়াখালী ,রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.১০  াছুয়াখালী ১৮৫৮ ২ ২৪৩৮ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৩৬© প্রস্থ ১০ ©

৫৩৮৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াছাঃ মরাসজনা আক্তার, স্বা ী- 

ম াঃ ছিয়ি, 

িাং-  াছুয়াখালী সিকদার 

িাড়া,রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার

০.১০  াছুয়াখালী ১৮৫৮ ২ ২৪৩৮ ২ রসিি 

িনভূস 

 টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল  

ছদ বয ৩৬©  প্রস্থ  ১৫©

৫৩৮৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ ি সু, সিিা- মৃি সিকান্দার, 

িাং-  াছুয়াখালী ,রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.৭০  াছুয়াখালী ১৮৫৮ ২ ২৪৩৮ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল 

ছদ বয ৩৬©  প্রস্থ  ৩০ ©

৫৩৮৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আঃ ছ দ, সিিা- মৃি রসেদ, 

িাং-  াছুয়াখালী ,রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.৭০  াছুয়াখালী ১৮৫৮ ২ ২৪৩৮ ২ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ বয ৬০ © প্রস্থ ৩৬©

৫৩৮৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ জালাল আহ দ, সিিা- মৃি 

ম াজাফ্ফর আহ দ, 

িাং-  াছুয়াখালী ,রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৪  াছুয়াখালী ১৮৫৮ ২ ২৪৩৮ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৩৬© প্রস্থ ৩০ ©

৫৩৮৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট জযনাল উসিন, সিিা- মৃি 

িাঘির আহ দ, 

িাং-  াছুয়াখালী ,রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৬  াছুয়াখালী ১৮৫৮ ২ ২৪৩৮ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩৬© প্রস্থ ৩০ ©

৫৩৮৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ োহাজান, সিিা- মৃি িাঘির 

আহ দ, 

িাং-  াছুয়াখালী ,রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ১৮৫৮ ২ ২৪৩৮ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩৬© প্রস্থ ৩০ ©

৫৩৯০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ  সহউসিন, সিিা- মৃি 

িাঘির আহ দ, 

িাং-  াছুয়াখালী ,রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.৮০  াছুয়াখালী ১৮৫৮ ২ ২৪৩৮ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৩৬© প্রস্থ ৩০ ©

৫৩৯১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আব্দুল হাসল , সিিা- মৃি 

ইিহাক, 

িাং-  াছুয়াখালী ,রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ১৮৫৮ ২ ২৪৩৮ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ ৩০ ©
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৩৯২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ  নু স য়া, সিিা- মৃি 

ইিহাক, 

িাং-  াছুয়াখালী ,রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ১৮৫৮ ২ ২৪৩৮ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৩৬© প্রস্থ ৩০ ©

৫৩৯৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ জাফর, সিিা- মৃি ইিহাক, 

িাং-  াছুয়াখালী ,রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.০৫  াছুয়াখালী ১৮৫৮ ২ ২৪৩৮ ২ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৩৬© প্রস্থ ৩০ ©

৫৩৯৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট োহ আল , সিিা- ম াঃ ইিলা , 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.০৩ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ২৪ © প্রস্থ ১৫©

৫৩৯৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ ইিলা , সিিা- মৃি ফজল 

কসর , 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৮০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিট টিঘনর মিড়া

ছদ বয ২০ ©   প্রস্থ ১২ ©

৫৩৯৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ  নছুর আল , সিিা- ম াঃ 

ইিলা , 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২৪ © প্রস্থ ১২ ©

৫৩৯৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ ি সু আল , সিিা- মৃি 

আব্দু ছালা , 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১২ © প্রস্থ ১০ ©

৫৩৯৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ ছিয়দ আল , সিিা- মৃি 

ফজল কসর , 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

 টিনঘিড  াটির মদওয়াল  

ছদ বয ১৮©   প্রস্থ ১২ ©

৫৩৯৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ আল , সিিা- মৃি 

মছাঘল ান, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৮০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১৫©

৫৪০০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ নুরুল আল , সিিা- মৃি 

মছাঘল ান, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১৫©

৫৪০১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াস্তাক , সিিা- মৃি আসজউল্লা, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৮© প্রস্থ ১২ ©

৫৪০২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃদানু, সিিা- মৃি িাশু স য়া, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৯০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১২ ©
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৪০৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ ছিয়দ মহাঘিন, সিিা- মৃি 

িাশু স য়া, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১২ ©

৫৪০৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আঃ িাত্তার, সিিা- মৃি আলী 

আকির, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১২ ©

৫৪০৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ গুরা স য়া, সিিা- মৃি আলী 

আকির, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১২ ©

৫৪০৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ আবু িাঘহর, সিিা- মৃি 

ই ান খাঘয়র, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৮০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১২ © প্রস্থ ৮©

৫৪০৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ িবুর আল , সিিা- মৃি 

ই ান খাঘয়র, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১২ © প্রস্থ ৮©

৫৪০৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ  নজুর আল , সিিা- মৃি 

ই ান  খাঘয়র, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১২ © প্রস্থ ৮©

৫৪০৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আরিান আলী, সিিা- মৃি ই ান 

খাঘয়র, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১২ © প্রস্থ ১০ ©

৫৪১০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট লায়লা মিগ , স্বা ী- মৃি ম াঃ 

ছসল , 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১২ © প্রস্থ ৮©

৫৪১১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট মিসলনা মিগ , সিিা- মৃি  সিন 

আলী, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৬০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৮© প্রস্থ ১২ ©

৫৪১২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট  নিাজ আহম্মদ, সিিা- মৃি আঃ 

শুকুর, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল 

ছদ বয ৪০ ©   প্রস্থ  ৪০ ©

৫৪১৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট মুগবুল আহম্মদ, সিিা- মৃি আঃ 

হাসক , 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ২০ ©
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৪১৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট গুলজার মিগ , স্বা ী- মৃি ছ ি 

আলী, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ২০ ©

৫৪১৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ ইউনুছ, সিিা- মৃি ছ ি 

আলী, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১২ ©

৫৪১৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ ইসিি স য়া, সিিা- ছ ি 

আলী, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

 টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১২ © প্রস্থ ৮©

৫৪১৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ জয়নাল, সিিা- মৃি ছ ি 

আলী, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৪০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৪ © প্রস্থ ৯ ©

৫৪১৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ িাহাি উিীন, সিিা- মৃি 

ছ ি আলী, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

 াটির মদওয়াল িসলসথন

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১২ ©

৫৪১৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ জসি  উিীন, সিিা- মৃি 

ছ ি আলী, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.০৭ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

 ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১০ ©

৫৪২০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ জাফর আল , সিিা- মৃি 

ছ ি আলী, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৮০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ১২ ©

৫৪২১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ মিলাল উিীন, সিিা- মৃি 

ছছয়দ আহাম্মদ, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২৪ © প্রস্থ ১৫©

৫৪২২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ িাহাি উিীন, সিিা- মৃি 

ছছয়দ আহাম্মদ, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১২ ©

৫৪২৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট   িাজ আহম্মদ, সিিা- ছছয়দ 

আহম্মদ, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ বয ৬০ © প্রস্থ ৪০ ©

৫৪২৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট কালা স য়া, সিিা- ছছয়দ 

আহম্মদ, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৫০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১২ ©
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৪২৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট নিী আল , সিিা- মৃি ওলা 

স য়া, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১৫©

৫৪২৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ ছফুর আল ,  সিিা- মৃি 

ওলা স য়া, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.০৫ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১২ ©

৫৪২৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ িসফ আল , সিিা- মৃি 

ওলা স য়া, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.০৫ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১২ ©

৫৪২৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ জাঘন আল , সিিা- ওলা 

স য়া, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.০৫ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১২ ©

৫৪২৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ  নজুর আল , সিিা- মৃি 

ওলা স য়া, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১২ ©

৫৪৩০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ হাসিি উল্লাহ, সিিা- মৃি 

আলী আহম্মদ, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১২ ©

৫৪৩১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ নুর ইিলা , সিিা- মৃি 

রসেদ আহম্মদ, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৪০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১৫©

৫৪৩২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ গুরা স য়া, সিিা- মৃি 

আব্দুল কাঘদর, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১৫©

৫৪৩৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ আব্বাি, সিিা- মৃি আব্দুল 

কাঘদর, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১২ ©

৫৪৩৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ ইয়াসছন, সিিা- মৃি আব্দুল 

কাঘদর

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২০ © প্রস্থ ১২ ©

৫৪৩৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ হািন, সিিা- মৃি 

ম াহাম্মদ, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৮০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ২০ ©
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৪৩৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট োহাজান, সিিা- মৃি ম াহাম্মদ, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৫০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ১৫©

৫৪৩৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট মখারঘেদ আল , সিিা-  মৃি 

ম াহাম্মদ, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ১৫©

৫৪৩৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট েসহদ উল্লাহ, সিিা- মৃি 

ম াহাম্মদ, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১২ ©

৫৪৩৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ রসহ  উল্লাহ, সিিা- মৃি 

আলী ম াহাম্মদ, 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ১৫©

৫৪৪০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ রসেদ আহম্মদ, সিিা- মৃি 

ফজল কসর , 

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৪০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১২ ©

৫৪৪১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ইউসুফ নিী, সিিা- ম াঃ রসেদ 

আহম্মদ, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১২ © প্রস্থ ৮©

৫৪৪২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম ািাঘহর, সিিা- মৃি স য়া চাঁন, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১০ ©

৫৪৪৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ আবু িাঘহর, সিিা- 

স য়াচাঁন,

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৪০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১০ ©

৫৪৪৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ আঃ ছসি, সিিা- মৃি 

ম াজাফ্ফর,

িাং- উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.০৭ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৮© প্রস্থ ১২ ©

৫৪৪৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াস্তাক আহম্মদ, সিিা- মৃি 

স য়াচাঁন, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৪০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১০ ©

৫৪৪৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ নুরুল আল , সিিা- মৃি 

মগালা  নিী, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৩৬© প্রস্থ ১৫©
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৪৪৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ নুর ইিলা , সিিা- মৃি 

মগালা  নিী, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৫০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৩৬© প্রস্থ ১৫©

৫৪৪৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ আিদুল হাস দ, সিিা- 

আব্দুল জসলল, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১২ ©

৫৪৪৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ আ ানুল হক, সিিা-মৃি 

এজারুল হক, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৪০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ বয ৪৭ © প্রস্থ ৩৭ ©

৫৪৫০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াছাম্মৎ স নুয়ারা, স্বা ী- মের 

আলী, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৭০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৫© প্রস্থ ১২ ©

৫৪৫১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আঃ রসেদ, সিিা- মৃি আব্বাি 

আলী, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ বয ৪৭ © প্রস্থ ৩৭ ©

৫৪৫২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট মলাক ান হাসক , সিিা- আব্বাি 

আলী , 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৮৯ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ২০ ©

৫৪৫৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ িসফ, সিিা- মৃি 

ম াজাফ্ফর, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৬৩ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১২ © প্রস্থ ১০ ©

৫৪৫৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ নুরুেসি, সিিা- মৃি 

ম াজাফ্ফর আহাম্মদ, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৭২ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১০ © প্রস্থ ১০ ©

৫৪৫৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ নুরুল আল , সিিা- মৃি 

ম াজাফ্ফর আঃ, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১০ © প্রস্থ ১০ ©

৫৪৫৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ   িাজ আহম্মদ, সিিা- 

মৃি আঃ কাঘদর, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ১৬ © প্রস্থ ১২ ©

৫৪৫৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ ইি াইল, সিিা- ম াঃ নুরুল 

হুদা, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৮© প্রস্থ ১২ ©

Page 1366



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৪৫৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ আব্দুল্লাহ, সিিা- মৃি ইসিি, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৯৮ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ২৪ © প্রস্থ ১৬ ©

৫৪৫৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াস্তাক আহম্মদ, সিিা- মৃি 

ম াহাম্মদ কালু, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৮© প্রস্থ ১২ ©

৫৪৬০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট নুর ইিলা , সিিা- ম াঃনুরুল 

হুদা, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৯২ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ২৪ © প্রস্থ ১৫©

৫৪৬১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ ছসল , সিিা- মৃি নুর 

আহম্মদ, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.০৫ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৬ © প্রস্থ ১২ ©

৫৪৬২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ আবুল িের, সিিা- মৃি নুর 

আহম্মদ, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.০৭ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১৬ © প্রস্থ ১২ ©

৫৪৬৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ এিানু, সিিা- মৃি নুর 

আহম্মদ, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৯৫ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১২ © প্রস্থ ১০ ©

৫৪৬৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট এরোদুল হক, সিিা- মৃি নুর 

আহম্মদ, 

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.৯০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ১২ © প্রস্থ ১০ ©

৫৪৬৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াঃ ইিহাক, সিিা- মৃি েহর 

আলী

িাং-উত্তর কাহাসিয়া িাড়া, 

রসেদনগর, রামু, কক্সিাজার।

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ ৩৬©

৫৪৬৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট মুসফজুর রহ ান, সিিা- মৃি 

আস র হা জা, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.৯০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

মদাকান টিনঘিড

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ ২০ ©

৫৪৬৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট মুসফজুর রহ ান, সিিা- মৃি 

আস র হা জা, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.৮০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৪৫© প্রস্থ ৩০ ©

৫৪৬৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট নিী আল , সিিা- মৃি আস র 

হা জা, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ ৩০ ©
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৪৬৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ফসরদ আল , সিিা- মৃি আস র 

হা জা,

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.৪৩ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৪৫© প্রস্থ ৩০ ©

৫৪৭০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট জালাল উিীন, সিিা- মৃি 

 সিউর রহ ান, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৫০ © প্রস্থ ৪০ ©

৫৪৭১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট জসি  উিীন, সিিা- মৃি হাসিবুর 

রহ ান, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ ৩০ ©

৫৪৭২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট জয়নাল, সিিা- মৃি হাসিবুর 

রহ ান, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.১০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৪৫© প্রস্থ ২৫©

৫৪৭৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট মলাক ান হাসক , সিিা- মৃি 

সিকান্দার, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.৪০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ২৫©

৫৪৭৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট আিদুল হাসক , সিিা- আিদু 

জব্বার, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ বয ৫০ © প্রস্থ ৩০ ©

৫৪৭৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট িাজ্জাদুল ইিলা , সিিা- সিরাজ, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.৩০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড ইঘটর মদওয়াল

ছদ বয ৪৫© প্রস্থ ৩০ ©

৫৪৭৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট সিরাজুল ইিলা , সিিা-  মৃি 

ম াঃ মহাছন, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ বয ৫০ © প্রস্থ ৪০ ©

৫৪৭৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ছুরি আল , সিিা- মৃি আক্দু 

শুু্ক্কুর,

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.৪০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ ৩০ ©

৫৪৭৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট নুর আহাং, সিিা- মৃি আিদু 

শুু্ক্কুর, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ ৩০ ©

৫৪৭৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ম াহাঃকালু, সিিা- মৃি সছসিক 

আহাং, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ ২০ ©
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৪৮০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট জস র উিীন, সিিা- ম াক্তার 

আহম্মদ, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ ৩০ ©

৫৪৮১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট জয়নাল,সিিা- ম াক্তার আহম্মদ, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.৩০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৩০ © প্রস্থ ২০ ©

৫৪৮২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা 

মরঞ্জ

কাসলরছড়া সিট ছছয়দ আল , সিিা-মৃি আঃ 

ম ািাঘলি, 

িাং- িাহাড়িলী, রসেদনগর, 

রামু, কক্সিাজার

০.২০ ধসলরছড়া ২১৫০ ৮৬ ২৬০২ ১ রসিি 

িনভূস 

টিনঘিড  াটির মদওয়াল

ছদ বয ৪০ © প্রস্থ ৩০ ©

৫৪৮৩ ৩৯.২৫

৫৪৮৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবু িাঘহর, সিিা- মৃি আব্দুল 

 সজদ

িাং-থসলয়াঘ ানা, খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৪০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৪৮৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ ছছয়দ নুর, সিিা- মৃি 

আব্দুল জসলল

িাং-থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৪০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৪৮৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াহঘছনা মিগ , স্বা ী- নুরুিিী,

িাং-থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৪৮৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ নিী সিিা- মৃি নুর আহ দ

িাং-থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৪৮৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ আস র মহাঘিন, সিিা- মৃি 

অ াব্দুল গফ্ফার

িাং-থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৪৮৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া োঘকরা মিগ , স্বা ী- আব্দুল 

কসর 

িাং-থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৪৯০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া লাল ম াহাম্মদ, সিিা- মৃি আব্দুল 

 সজদ

িাং-থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৪৯১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ছছয়দ নুর, সিিা- মৃি নসজর 

আহ দ

িাং-থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৪৯২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া হাঘফজ ছছয়দ কসর ,সিিা-মৃি 

লাল স য়া মচৌসকদার

িাং-থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৪০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৪৯৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আসজজ কসর , সিিা- মৃি লাল 

স য়া মচৌসকদার

িাং-থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৪৯৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ আল , সিিা- মৃি নুর 

আহ দ

িাং-থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৪৯৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া মরঘিকা সুলিানা, স্বা ী- নুরুল হুদা

িাং-থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৪০ ফুট, প্রস্থ ২৫ ফুট

৫৪৯৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া এখলাচ স য়া, সিিা- মৃি 

ওিাইদুল হক

িাং-থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৪৯৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া েসফকুর রহ ান, সিিা- মৃি 

ওিাইদুল হক

িাং- থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৪৯৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবুল মহাছন,সিিা- মৃি ওিাইদুল 

হক

িাং-থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৪৯৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবুল কাঘে , সিিা- মৃি কা াল 

মহাঘিন

িাং-থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫০০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আস র মহাঘিন, সিিা- মৃি রসেদ 

আহ দ

িাং-থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ২৫ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫০১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ওি ান, সিিা- আসজজুর রহ ান

িাং- থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৫০২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ মিলাল, সিিা- ম াঃ েসফ 

আল 

িাং-থসলয়াঘ ানা,খুসের 

িাহাড়,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬২৭ - ৯৫৮৮ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫০৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া জাঘন আল , সিিা- মৃি গুরা স য়া

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫০৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবুল কাঘে , সিিা- মৃি লাল 

স য়

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³ ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৫০৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া জাহাঙ্গীর আল , সিিা- মৃি লাল 

স য়া

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³ ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৫০৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আলগীর আল , সিিা- মৃি লাল 

স য়া

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৪০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫০৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দু রসেদ, সিিা- মৃি আব্দুল 

নিী

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫০৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া  সনর আহ দ, সিিা- মৃি ম াঃ 

মহািন

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫০৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আ ান উল্লাহ, সিিা- মৃি আব্দু 

রসেদ

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫১০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবুল হাঘে , সিিা- মৃি ইয়াকুি 

আলী

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫১১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবুল কালা , সিিা- ইয়াকুি 

আলী

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫১২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবুল মহাঘিন, সিিা- ইয়াকুি 

আলী

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৫১৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবুল কাঘি , সিিা- ইয়াকুি 

আলী

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫১৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দু শুক্কুর, সিিা- মৃি আব্দু 

িালা 

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫১৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া জয়নাল অ াঘিদীন, সিিা- 

আলিাজ আহ দ

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

িাকািাড়ী

ছদ য³ ৪০ ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৫১৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দু রহ ান, সিিা- ম াজাঘহর 

আহ দ

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫১৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া জালাল আহ দ, সিিা-মৃি আলী 

আকির

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫১৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবুল কালা , সিিা- মৃি গুরা 

স য়া

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫১৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ মিলাল, সিিা- মৃি আলী 

আকির

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫২০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া এিাদুল স য়া, সিিা- মৃি গুরা 

স য়া

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³ ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৫২১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া িসদ আল , সিিা- মৃি অ াব্দুর 

রসেদ

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫২২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া মগালা  েরীফ, সিিা- মৃি গুরা 

স য়া

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫২৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া রাঘেল, সিিা- মগালা  েরীফ

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³ ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৫২৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আস র মহাঘিন, সিিা- মৃি আব্দু 

ছালা 

িাং- থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, 

রামু, কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৭ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৫২৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া েসফকুল আল , সিিা- ছুরুি 

আল 

িাং-থসলয়াঘ ানা, মহডম্যান 

ম ানা,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ১৫ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫২৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া বুলবুসল আকিার, স্বা ী- মৃি 

ছছয়দ আকির

িাং-থসলয়াঘ ানা, মহডম্যান 

ম ানা,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫২৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া মফারকান আহ দ, সিিা- আব্দু 

শুক্কুর

িাং-থসলয়াঘ ানা, মহডম্যান 

ম ানা,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫২৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া িাদো স য়া, সিিা- মৃি আব্দুল 

কাঘদর

িাং-থসলয়াঘ ানা, মহডম্যান 

ম ানা,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫২৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ছাঘির আহ দ, সিিা- ওলা স য়া,

িাং-থসলয়াঘ ানা, মহডম্যান 

ম ানা,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³ ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৫৩০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ ইিলা , সিিা- মৃি ো শুল 

আল 

িাং-থসলয়াঘ ানা, মহডম্যান 

ম ানা,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৩১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ওয়াজ উিীন, সিিা- মৃি নুরুল 

ইিলা 

িাং-থসলয়াঘ ানা, মহডম্যান 

ম ানা,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৩২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ হাঘেস , সিিা- মৃি নুরুল 

ইিলা 

িাং-থসলয়াঘ ানা, মহডম্যান 

ম ানা,রামু,কক্সিাজার

০.৯৬ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³ ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৫৩৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া িাইফুল ইিলা , সিিা- ওয়াজ 

কসর 

িাং-থসলয়াঘ ানা, মহডম্যান 

ম ানা,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³ ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৫৩৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ ওয়াজ উিীন, সিিা- ছছয়দ 

আকির

িাং-থসলয়াঘ ানা, মহডম্যান 

ম ানা,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৫৩৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াক্তার আহ দ, সিিা- অ াব্দুল 

আসজজ

িাং-থসলয়াঘ ানা, মহডম্যান 

ম ানা,রামু,কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৩৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া িসের আহ দ, সিিা- অ াব্দু 

ছালা 

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৭৪ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৩৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া মিলাল উিীন, সিিা- আলিাজ 

আহ দ

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৭৪ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৩৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া জালাল উিীন, সিিা- আলিাজ 

আহ দ

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৭৪ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৫৩৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দু শুক্কুর সিরাজ, সিিা- আব্দু 

ছা াদ

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৭৪ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৪০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দুর রহ ান, সিিা- মৃি আব্দুর 

রসেদ

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৭৪ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৪১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দু ছত্তার, সিিা- অ াব্দুর রসেদ

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৭৪ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৫৪২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াস্তাক আহ দ, সিিা- মৃি ম াঃ 

মহািন

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৭৪ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৪৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ছাঘির আহ দ, সিিা- ম াঃ 

মহািন

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৭৪ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২৪ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট

৫৫৪৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া রসেদ আহ দ, সিিা- মৃি ম াঃ 

মহাছন

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৭৪ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৪৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া িসের আহ দ, সিিা- মৃি ম াঃ 

মহাছন

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৭৪ - ৯৭৮০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২৪ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৫৪৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া রসেদ আহ দ, সিিা- আব্দু ছালা 

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৪৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া রসেদ আহ দ, সিিা- আব্দু ছালা 

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³ ৪০ ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৫৪৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া অসছউর রহ ান, সিিা- আব্দু 

ছালা 

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৫৪৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া স জানুর রহ ান, সিিা- আবুল 

কালা 

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ১৫ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৫৫০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া োহাজাহান, সিিা- আবুল কালা 

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৫৫১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ইউছুি নিী, সিিা- আবুল কালা 

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৫৫২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ইউছুি নিী, সিিা- মৃি জাঘহদ 

মহাছন

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৫৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া েসফ আল , সিিা- আবুল কালা 

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৫৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আিছার স য়া, সিিা- ছসব্বর 

আহ দ

িাং-থসলয়াঘ ানা, মচপ্টামুরা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৪৯ - ৯৭৮৩ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৫৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবুল কালা , সিিা- মৃি হাঘফজ 

অহ দ

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৪০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৫৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া হািান আলী, সিিা- মৃি কালা 

স য়া

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৪০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৫৫৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াস্তাক আহ দ, সিিা- মৃি নুর 

মহাছন

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৪০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৫৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া মরজাউল কসর , সিিা- মৃি লাল 

স য়া মচৌসকদুর

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩৫ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৫৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দুল কসল , সিিা- মৃি লাল 

স য়া মচৌসকদার

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩৫ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৬০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া কসির আহ দ, সিিা- মৃি 

ম াস্তাক

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩৫ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৬১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ ইউনুছ, সিিা- মৃি ম াস্তফা

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট

৫৫৬২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আহ দ মহাছাইন, সিিা- মৃি 

ম াস্তফা

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৭৯৩ - ৯৯৭৪ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৬৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া জুহুরা মিগ , স্বা ী- িাইফুল 

ইিলা 

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৯৮ ধসলরছড়া - - ৬৭৯৩ - ৯৯৭৪ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৬৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া কা রুন নাহার, স্বা ী- জা াল 

মহাছন

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৭৯৩ - ৯৯৭৪ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩৫ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৬৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুরুল কসির, সিিা- মৃি আজগর 

আলী

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৭৯৩ - ৯৯৭৪ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট

৫৫৬৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ আলী, সিিা- নুরুল কসির

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৭৯৩ - ৯৯৭৪ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৬৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ আল , সিিা- মৃি ইিলা 

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৭৯৩ - ৯৯৭৪ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২৫ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট
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দাগ
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আর.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৫৬৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া কালা স য়া, সিিা- মৃি 

খাইরুজ্জা ান

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৭৯৩ - ৯৯৭৪ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৪৫ ফুট, প্রস্থ ২৫ ফুট

৫৫৬৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নাসজর আহ দ, সিিা-মৃি আস র 

হা জা

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৭৯৩ - ৯৯৭৪ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৪০ ফুট, প্রস্থ ২৫ ফুট

৫৫৭০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া  নজুর আল , সিিা- মৃি ইিলা 

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৭৯৩ - ৯৯৭৪ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৪০ ফুট, প্রস্থ ২৫ ফুট

৫৫৭১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া েসফ আল , সিিা- মৃি আব্দু 

রসেদ

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৭৯৩ - ৯৯৭৪ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩৫ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৭২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ো শুল আল , সিিা- মৃি 

আব্দুল  সজদ

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৭৯৩ - ৯৯৭৪ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২৫ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৭৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া োসকল, সিিা- আব্দু রসেদ

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৭৯৩ - ৯৯৭৪ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩৫ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৭৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া মিসল , সিিা- ডাঃ নারায়ন 

 জু দার

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৭৯৩ - ৯৯৭৪ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³ ১২ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট

৫৫৭৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া  নজুর আল , সিিা- নুর আহ দ

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২৫ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট

৫৫৭৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া জাঘন আল , সিিা- মৃি নুর 

আহ দ

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট

৫৫৭৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আসখ  সণ, সিিা- মৃি নজরুল 

ইিলা 

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট

৫৫৭৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া কালা স য়া, সিিা- মৃি আবু ো া

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৫৭৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুরুল হক, সিিা- মৃি আবু ো া

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩৫ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৮০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নরুল হুদা, সিিা- মৃি আবু ো া

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৮১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া মদঘলায়ার মহাঘিন, সিিা- মৃি 

নরুেফা

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৮৫ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২৫ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৮২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নাসছ া, স্বা ী- আস র মহাঘিন

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৮৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম ািাঘলি, সিিা- মৃি ম াহাম্মদ

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৮৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ছুরুি আল , সিিা- মৃি আিদুল 

আসজজ

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৬৬২ - ৯৫৮২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২০ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট

৫৫৮৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আসজজুর রহ ান, সিিা- মৃি গুরা 

স য়া

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৩৪ - ৯৫৭২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৪০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৮৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দু ছত্তার, সিিা- মৃি নসজর 

মহািন

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৩৪ - ৯৫৭২ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৮৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া িা শুল আল , সিিা- মৃি আবুল 

মহাছন

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৩৪ - ৯৫৭২ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ২৫ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৮৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আস র মহাছন, সিিা- মৃি গুরা 

স য়া

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৩৪ - ৯৫৭২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২৫ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৮৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া হাস দ মহাছন, সিিা- মৃি গুরা 

স য়া

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৩৪ - ৯৫৭২ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৫৯০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া িা শুন নাহার, স্বা ী- ম াঃ হাস দ

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৩৪ - ৯৫৭২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২৮ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৯১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দুল মুনাফ, সিিা- মৃি 

অ াব্দুল কাঘদর

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৩৪ - ৯৫৭২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৩০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৯২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ মগালা  কাঘদর, সিিা- ম াঃ 

আব্দুল মুনাফ

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৩৪ - ৯৫৭২ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³ ৪৫ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৯৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া মগালা  মহাঘিন, সিিা- মৃি 

মিারাফ উিীন

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৩৪ - ৯৫৭২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ২৮ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট

৫৫৯৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দু রসহ , সিিা- ম াহাম্মদ 

ছুরুি আল 

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৩৪ - ৯৫৭২ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³ ২৫ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট

৫৫৯৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া েসফ আল , সিিা- মৃি কালা 

স য়া

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৮৩৪ - ৯৫৭২ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ য³ ৩৫ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৫৯৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া  নছুর আল , সিিা- মৃি কালা 

স য়া

িাং- থসলয়াঘ ানা, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৬৭৯৬ - ৯৭৭৬ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³ ৪০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট

৫৫৯৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবুল  নছুর, সিিা- মৃি আব্দু 

মছািাহান

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২০ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৫৯৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবুল কাঘি , সিিা- মৃি আব্দু 

মছািাহান

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২০ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৫৯৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম ািারক মহাঘিন, সিিা- মৃি 

আব্দু মছািাহান

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬০০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুরুল ইিলা , সিিা- মৃি আব্দু 

মছািাহান

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৬০১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ওি ান গসণ, সিিা- মৃি আব্দু 

শুক্কুর

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬০২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবু িাঘলি, সিিা- মৃি আব্দু 

শুক্কুর

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³২০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬০৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দুল কসর , সিিা- মৃি আব্দু 

মছািাহান

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬০৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ নাঘদরুজ্জা ান, সিিা- মৃি 

িসদরুজ্জা ান

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৬০৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া সিরাজুল ইিলা , সিিা- মৃি 

িসদরুজ্জা ান

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬০৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াছাম্মৎ ছফুরা খাতুন, স্বা ী- 

আব্দু ছালা 

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³২০ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৬০৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া রস জ আহ দ, সিিা- মৃি জুলু 

স য়া

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬০৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াজাঘম্মল হক, সিিা- মৃি জুলু 

স য়া

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৬০৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াহাম্মদ কাউছার, সিিা- মৃি 

 নজুর আল 

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৬১০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুরুল ইিলা , সিিা- আলী 

আহ দ

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³২০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬১১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দুল হক  াষ্টার, সিিা-  াষ্টার 

নুরুজ্জা ান

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৬১২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ছছয়দুজ্জা ান, সিিা- মৃি সরয়াজ 

উিীন

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৬১৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ছছয়দ আকির, সিিা- মৃি সরয়াজ 

উিীন

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬১৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ছাঘলহ আহ দ, সিিা- মৃি মুছু 

স য়া

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬১৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ইউছুি নিী, সিিা- মৃি  ছু স য়া

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³১৫ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৬১৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ আস ন, সিিা- মৃি ম াঃ 

মহাছন

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³১৫ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৬১৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুরুল হাসক , সিিা- মৃি ম াঃ 

মহাছন

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬১৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দু ছালা , সিিা- মৃি ম াঃ 

মহাছন

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬১৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ আল , সিিা- মৃি মুছা 

অ ালী

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

িাকা

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬২০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াক্তার আহ দ, সিিা- মৃি 

আস র সুলিান

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬২১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আস ন, সিিা- মৃি সুলিান স িী, 

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬২২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া জাফর স িী, সিিা- মৃি আব্দুল 

মুনাফ

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১৫১ - ৯৪১০ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৬২৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আসিকুর রহ ান, সিিা- ম াঃ 

েরীফ

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১৫১ - ৯৪১০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২০ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৬২৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আঘরফা মিগ , সিিা- মৃি গুরা 

স য়া

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১৫১ - ৯৪১০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২০ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৬২৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুরুল আল , সিিা- মৃি ছছয়দ 

আকির

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২০৩ - ৯৪১১ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২০ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৬২৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুরুল হাসক , সিিা- মৃি ছছয়দ 

আকির

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২০৩ - ৯৪১১ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২০ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৬২৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবুল কাঘে , সিিা- মৃি ছছয়দ 

আকির

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২০৩ - ৯৪১১ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২০ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৬২৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া রসেদ আল , সিিা- আবু িক্কর

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৮৫ ধসলরছড়া - - ৭২০৩ - ৯৪১১ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২০ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৬২৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া লুতু স য়া, সিিা- মৃি  কবুল 

আহ দ

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২০৩ - ৯৪১১ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬৩০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আলী আহ দ, সিিা- মৃি আস র 

সুলিান

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২০৩ - ৯৪১১ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬৩১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া িা শু, সিিা- মৃি আস র সুলিান

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২০৩ - ৯৪১১ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬৩২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া হারুনুর রসেদ, সিিা- মৃি আস র 

সুলিান

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২০৩ - ৯৪১১ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬৩৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ জয়নাল আঘিদীন, সিিা- 

কসির আহ দ

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৬৩৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ছিয়  মগালা , সিিা- কসির 

আহ দ

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৬৩৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নারসগি আকিার, স্বা ী- হাসিি 

উল্লাহ

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬৩৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া হাজী ছুরুি আল , সিিা- মৃি 

নাসজর স য়া

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬৩৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ েসফক, সিিা- মৃি আব্দুল 

খাঘলক

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬৩৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া হাসিি উল্লাহ, সিিা- মৃি আব্দুল 

খাঘলক

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬৩৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দু ছালা , সিিা- মৃি আব্দুল 

খাঘলক

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৯৮ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৪০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দু রসহ , সিিা- মৃি আব্দুল 

খাঘলক

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৪১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দুল কাঘদর, সিিা- মৃি কালা 

স য়া

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬৪২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দুল হক, সিিা- মৃি মনজা ি 

আলী

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৬৪৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া রাঘেদ আল , সিিা- আব্দুল হক

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৪৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দু শুক্কর, সিিা- মৃি নুরুল 

ইিলা 

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৪৫ ফুট,প্রস্থ ৩৫ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৬৪৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দু ছা াদ, সিিা- মৃি নুরুল 

ইিলা 

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬৪৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া োহা আল , সিিা- মৃি নুরুল 

ইিলা 

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬৪৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া এিাদুল হক, সিিা- মৃি নুরুল 

ইিলা 

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬৪৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুরুল আল , সিিা- মৃি আব্দুল 

 সজদ

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৪৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ফসকর আহ দ, সিিা- মৃি 

আব্দুল  সজদ

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৬৫০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া রসেদ আহ দ, সিিা- মৃি আব্দুল 

ম ািাঘলি

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৫১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া এিাদুল হক, সিিা- মৃি কালা 

স য়া

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬৫২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া খুরসেদা মিগ , স্বা ী- জয়নাল 

অ াঘিদীন

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৯২ ধসলরছড়া - - ৭২৬৫ - ৯৩১৬ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৬৫৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া  ামুনুর রসেদ, সিিা- মৃি 

ম াজাঘহর

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৬৫ - ৯৩১৬ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬৫৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া িাঘজদা মিগ , স্বা ী- মৃি হারুনুর 

রসেদ

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৬৫ - ৯৩১৬ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬৫৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া স জানুর রসেদ, সিিা- মৃি 

ম াজাঘহর

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৬৫ - ৯৩১৬ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৬৫৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াস্তাক আহ দ, সিিা- মৃি 

রসেদ আহ দ

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৬৫ - ৯৩১৬ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৫৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ছাঘলহা মিগ , স্বা ী- মৃি 

ছরওয়ার

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৬৫ - ৯৩১৬ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬৫৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবুল িের, সিিা- মৃি হািান 

আলী

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৬৫ - ৯৩১৬ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³১৫ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৬৫৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া েসহদুল ইিলা , সিিা- মৃি 

হািান অ ালী

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৬৫ - ৯৩১৬ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³১৫ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৬৬০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ রুঘিল, সিিা- মৃি হািান 

আলী

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.২৪ ধসলরছড়া - - ৭২৬৫ - ৯৩১৬ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৬১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া এনামুল হক, সিিা- মৃি সছসিক 

আহ দ

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৬৫ - ৯৩১৬ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৬৬২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নাসি া মিগ , স্বা ী- 

ম াস্তাসফজুর রহ ান

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৬৫ - ৯৩১৬ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৬৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া জাঘকর, সিিা- মৃি ফঘয়জুল 

কসর 

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৬৫ - ৯৩১৬ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৬৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দু শুক্কুর, সিিা- মিালাই ান

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৬৫ - ৯৩১৬ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ য³২০ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৬৬৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া হাসিবুর রহ ান, সিিা- মৃি 

এজাহার স য়া

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৬৫ - ৯৩১৬ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ৩৫ ফুট

৫৬৬৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আস র সুলিান, সিিা- অসছউর 

রহ ান

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৬৫ - ৯৩১৬ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৬৬৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া রসহ া খাতুন, স্বা ী-  ীর কাঘি 

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৬৫ - ৯৩১৬ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৬৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া িা শুল আল , সিিা- মৃি ছছয়দ 

আল 

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১৫১ - ৯৪১০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২৫ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬৬৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া জাফর আল , সিিা- মৃি ছছয়দ 

আল 

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১৫১ - ৯৪১০ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৩৫ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬৭০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ছফর আল , সিিা- মৃি ছছয়দ 

আল 

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১৫১ - ৯৪১০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৭১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুরুল আল , সিিা- জাফর আল 

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১৫১ - ৯৪১০ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৩৫ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬৭২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া মরজাউল কসর , সিিা- মৃি 

জাফর আল 

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৮৫ ধসলরছড়া - - ৭১৫১ - ৯৪১০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৭৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া রাঘেদুল আল , সিিা- মৃি 

নাসজর স য়া

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১৫১ - ৯৪১০ রসিি 

িনভূস 

সিসডং দুিলা

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৬৭৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ছছয়দ আল , সিিা- মৃি নাসজর 

স য়া

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১৫১ - ৯৪১০ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ য³৩৫ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৭৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নসজবুল আল , সিিা- মৃি 

নাসজর স য়া

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১৫১ - ৯৪১০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৭৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া মফারকান, সিিা- মৃি হাসক  

আলী

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১২৫ - ৯২৫৭ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২২ ফুট,প্রস্থ ১২ ফুট

৫৬৭৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুর আহ দ, সিিা- মৃি হাসক  

আলী

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৭৪ ধসলরছড়া - - ৭১২৫ - ৯২৫৭ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২৫ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৬৭৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবুল কালা , সিিা- মৃি হাসক  

আলী

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১২৫ - ৯২৫৭ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৭৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া িরওয়ার আল , সিিা- মৃি 

ছছয়দুর রহ ান

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১২৫ - ৯২৫৭ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা (২টি)

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৮০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া মছনুয়ারা মিগ , সিিা- মৃি 

সুলিান আহ দ

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১২৫ - ৯২৫৭ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২৫ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬৮১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া  সরয়  সিিা- মৃি  ধুর স য়া

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১২৫ - ৯২৫৭ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬৮২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দুল  ািান, সিিা- মৃি 

 সজবুল হক

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৮৫ ধসলরছড়া - - ৭২০৩ - ৯৪১১ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ য³৩৫ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৮৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া   িাজ, সিিা- মৃি  সজবুল হক

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২০৩ - ৯৪১১ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬৮৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া জসহর, সিিা- মৃি ম াো অ ালী

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২০৩ - ৯৪১১ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৮৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আস ন, সিিা- মৃি এজাহার স য়া

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১২৫ - ৯২৫৭ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬৮৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া এনামুল হক, সিিা- মৃি এজাহার 

স য়া

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১২৫ - ৯২৫৭ রসিি 

িনভূস 

সিসডং

ছদ য³৩৫ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৬৮৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আসজজুল হক, সিিা- মৃি 

এজাহার স য়া

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫৯ ধসলরছড়া - - ৭১২৫ - ৯২৫৭ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³৩০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬৮৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া জসহর স য়া, সিিা- মৃি আহ দ 

কসির

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১২৫ - ৯২৫৭ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২৫ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৬৮৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া দানু স য়া, সিিা- আহ দ কসির, 

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭১২৫ - ৯২৫৭ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২৮ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬৯০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ নুরুল আল , সিিা- মৃি 

সুলিান আহ দ

িাং- িাসনরছড়া মুরা িাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫৮ ধসলরছড়া - - ৭১৫১ - ৯৪১০ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ বয ৩০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬৯১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ মফরঘদৌি, সিিা-ম াঃ 

আসজজুর রহ ান

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৫ - ৯৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ৪০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৬৯২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নাসজর আহ দ, সিিা- মৃি কালা 

স য়া

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৬ - ৯৩২৬ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ বয ৫০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৬৯৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া এ দাদুল হক, সিিা- মৃি কালা 

স য়া

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৭ - ৯৩২৭ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ৩০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬৯৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবুল মহাছন, সিিা- মৃি রহ ি 

আলী

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৭৮ - ৯৩২৮ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ২৫ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬৯৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবু িাঘহর, সিিা- মৃি রহ ি 

আলী

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫৫ ধসলরছড়া - - ৭২৭৯ - ৯৩২৯ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ৩০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬৯৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আলী আকির, সিিা- মৃি রহ ি 

আলী

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৮০ - ৯৩৩০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ২৫ ফুট,প্রস্থ ১২ ফুট

৫৬৯৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবু িক্কর, সিিা- মৃি রহ ি 

আলী

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৮১ - ৯৩৩১ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ২৫ ফুট,প্রস্থ ১২ ফুট

৫৬৯৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুর জাহান, স্বা ী- মৃি রহ ি 

আলী

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫৬ ধসলরছড়া - - ৭২৮২ - ৯৩৩২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ৩৫ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৬৯৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ ম ািঘল , সিিা- মৃি 

এজাহার স য়া

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৮৩ - ৯৩৩৩ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ বয ৩৫ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৭০০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া মিালাই ান, সিিা- মৃি একঘগাল 

আহ দ

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭২৮৪ - ৯৩৩৪ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ৩৫ ফুট,প্রস্থ ১২ ফুট

৫৭০১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুর আল , সিিা- মৃি নুর উিীন

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮০৬ - ১০৩০৬ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ৩০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৭০২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দু ছালা , সিিা- মৃি নুর 

উিীন

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮০৭ - ১০৩০৭ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ বয ৪০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৭০৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া রসফক, সিিা- মৃি আব্দু শুক্কুর

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮০৮ - ১০৩০৮ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ বয ২৫ ফুট,প্রস্থ ১২ ফুট

৫৭০৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আলী মহাছন, সিিা- মৃি আব্দুল 

গফুর

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.১০ ধসলরছড়া - - ৭৮০৯ - ১০৩০৯ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ২৮ ফুট,প্রস্থ ১২ ফুট

৫৭০৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দুল জব্বর, সিিা- মৃি হািান 

আলী

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮১০ - ১০৩১০ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ বয ৩০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৭০৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ছুরুি আল , সিিা- মৃি েসফ

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫৪ ধসলরছড়া - - ৭৮১১ - ১০৩১১ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ২৫ ফুট,প্রস্থ ১২ ফুট

৫৭০৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া   িাজ, সিিা- ম াঃ ইউছুি 

আলী

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮১২ - ১০৩১২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ৪০ ফুট,প্রস্থ ২৫ ফুট

৫৭০৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুর আহ দ, সিিা- ম াঃ আস র 

উিীন

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮১৩ - ১০৩১৩ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ২৫ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৭০৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ আল , সিিা- ম াঃ আস র 

উিীন

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮১৪ - ১০৩১৪ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ২৮ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৭১০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ছছয়দ আল , সিিা- মৃি নুর 

আহ দ

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮১৫ - ১০৩১৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ৪০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৭১১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া জাহাঙ্গীর আল , সিিা- মৃি 

ছছয়দ নুর

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮১৬ - ১০৩১৬ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ৩৫ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৭১২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া িসের আহ দ, সিিা- মৃি আবুল 

ফজল

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫৮ ধসলরছড়া - - ৭৮১৭ - ১০৩১৭ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ৩০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৭১৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আবুল মহাছন, সিিা- মৃি আব্দু 

শুক্কুর

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮১৮ - ১০৩১৮ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ বয ৫০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৭১৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া কসির আহ দ, সিিা- আবুল 

মহাছন

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮১৯ - ১০৩১৯ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ বয ২৮ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৭১৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া িসের আহ দ, সিিা- আবুল 

মহাছন,

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮২০ - ১০৩২০ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ বয ৩৫ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৭১৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ কসির উিীন, সিিা- ম াঃ 

নুর আহ দ

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮২১ - ১০৩২১ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ২৫ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৭১৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আস র উিীন, সিিা- মৃি আলী 

 দন

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৮০ ধসলরছড়া - - ৭৮২২ - ১০৩২২ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ২০ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৭১৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া িা শুল আল , সিিা- মৃি 

নাসজর মহাছন

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮২৩ - ১০৩২৩ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ৪০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৭১৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুর মহাছন, সিিা- মৃি নাসজর 

মহাছন

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.১০ ধসলরছড়া - - ৭৮২৪ - ১০৩২৪ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ বয ৩৫ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৭২০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আস র মহাছন, সিিা- মৃি আব্দু 

জব্বার

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮২৫ - ১০৩২৫ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ২০ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৭২১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ জাঘহদ, সিিা- মৃি আবু 

সছসি

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮২৬ - ১০৩২৬ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ৩০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৭২২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দুল ওয়াঘহদ, সিিা- মৃি 

জসি  উিীন

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮২৭ - ১০৩২৭ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ বয ৪০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৭২৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া হাঘফজ আহ দ, সিিা- মৃি 

রসেদ আহ দ

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.১০ ধসলরছড়া - - ৭৮২৮ - ১০৩২৮ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ২৫ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৭২৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আব্দুচ ছা াদ, সিিা- ম াঃ নুরুল 

কসির

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.২০ ধসলরছড়া - - ৭৮২৯ - ১০৩২৯ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ২০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৭২৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুরুল আিছার, সিিা- মৃি েহর 

মুল্লুক

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮৩০ - ১০৩৩০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ২৮ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৭২৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া  নজুর আল , সিিা- আব্দু শুক্কুর

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮৩১ - ১০৩৩১ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ বয ৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৭২৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া জসি  উিীন, সিিা- মৃি 

ম াহাম্মদ মহাছন

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.১০ ধসলরছড়া - - ৭৮৩২ - ১০৩৩২ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ বয ৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৭২৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুর ম াহাম্মদ, সিিা- মৃি 

ম াহাম্মদ মহাছন

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.১০ ধসলরছড়া - - ৭৮৩৩ - ১০৩৩৩ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ বয ৪০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৭২৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া জসি  উসিন, সিিা- ম াঃ মিানা 

স য়া 

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮৩৪ - ১০৩৩৪ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ বয ২৫ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৭৩০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ছসব্বর আহ দ, সিিা- মৃি িজল 

আহ দ

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮৩৫ - ১০৩৩৫ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ বয ৪০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৭৩১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া আঘনায়ারা মিগ , স্বা ী- মৃি 

িজল আহ দ

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮৩৬ - ১০৩৩৬ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ২০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৭৩২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নাসছর উিীন, সিিা- ম াঃ ছছয়দ 

আল 

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.১০ ধসলরছড়া - - ৭৮৩৭ - ১০৩৩৭ রসিি 

িনভূস 

টিঘনর র

ছদ বয ১৫ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৭৩৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া নুরুল আস ন, সিিা- মৃি কালু 

স য়া

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.০৫ ধসলরছড়া - - ৭৮৩৮ - ১০৩৩৮ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ বয ৪০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৭৩৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া মিানা স য়া, সিিা- মৃি আস র 

হা জা

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.২০ ধসলরছড়া - - ৭৮৩৯ - ১০৩৩৯ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ৪০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৭৩৫ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া কা াল, সিিা- মৃি মহাঘিন,

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮৪০ - ১০৩৪০ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ৩০ ফুট,প্রস্থ ১৫ ফুট

৫৭৩৬ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া িাদো স য়া, সিিা- মৃি নুর 

আহ দ

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮৪১ - ১০৩৪১ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ২৫ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৭৩৭ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া সদদার স য়া, সিিা- আব্দু রহ ান

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮৪২ - ১০৩৪২ রসিি 

িনভূস 

িসলসথঘনর র

ছদ বয ১৫ ফুট,প্রস্থ ১০ ফুট

৫৭৩৮ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ম াঃ কালু, সিিা- মৃি আব্দু রসেদ

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.১০ ধসলরছড়া - - ৭৮৪৩ - ১০৩৪৩ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৭৩৯ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া িাইফুল ইিলা , সিিা- মৃি নুরু 

আহ দ

িাং- মজঠিিাড়া, রসেদনগর, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৭৮৪৪ - ১০৩৪৪ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ বয ৩০ ফুট,প্রস্থ ২০ ফুট

৫৭৪০ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ফসরদ আহ দ, সিিা- মৃি আব্দুল 

জব্বার

িাং- দসিণ নাসিরািাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৫০ ধসলরছড়া - - ৫৯১০ - ৭৩১৭ রসিি 

িনভূস 

 াটির র

ছদ য³২০ ফুট,প্রস্থ ১১ ফুট

৫৭৪১ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া দসিণ নাসিরািাড়া জাঘ   িসজদ

িাং- দসিণ নাসিরািাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৪০ ধসলরছড়া - - ৫৯১১ - ৭৩১৮ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৫০ ফুট,প্রস্থ ৪০ ফুট

৫৭৪২ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া হাজী ম াঃঘহাঘিন,সিিা-মৃি 

ম াজাফফর আহ দ

িাং- দসিণ নাসিরািাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৪৮ ধসলরছড়া - - ৫৯১২ - ৭৩১৯ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৬০ ফুট,প্রস্থ ৫০ ফুট

৫৭৪৩ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া জালাল আহ দ, সিিা- মৃি 

ম াজাফফর আহ দ

িাং- দসিণ নাসিরািাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.৬০ ধসলরছড়া - - ৫৯১৩ - ৭৩২০ রসিি 

িনভূস 

িাকা র

ছদ য³৬০ ফুট,প্রস্থ ৫০ ফুট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৭৪৪ কক্সিাজার রামু ম ঘহরঘ ানা ধসলরছড়া ছসব্বর আহ দ, সিিা- মৃি নুরুল 

হক

িাং- দসিণ নাসিরািাড়া, রামু, 

কক্সিাজার

০.২০ ধসলরছড়া - - ৫৯১৪ - ৭৩২১ রসিি 

িনভূস 

মিস িাকা

ছদ য³৪০ ফুট,প্রস্থ ৩০ ফুট

৫৭৪৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম ৌ:  াহবুি মহাঘিন, সিিা: 

আবুল হাঘি  িওদাগর, িাং- 

রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

০.১৬ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৫৭৪৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা আব্দু রসহ , সিিা: একরামুল 

হক, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

০.১৭ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৫৭৪৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা একরামুল হক গং, সিিা: মৃি 

আহ দ কসির, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

০.১৩ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৫৭৪৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম ৌ: স জানুর রহ ান, সিিা: 

একরামুল হক, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

০.১৩ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি মিস িাকা  র আঘছ

৫৭৪৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা রসহ া আক্তার, স্বা: মৃি ডা: 

আবু িাঘহর, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

০.১৪ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৫৭৫০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা  াশুক, সিিা: মৃি নুর 

আহাম্মদ, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

০.১৫ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি  াটির  র আঘছ

৫৭৫১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা ম া: ছাঘদক, সিিা: মৃি নুর 

আহম্মদ, িাং- রং হল, ৯নং 

ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

০.১৩ িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪ ২ রসিি িাকা  িন আঘছ

৫৭৫২

কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা

েওকি আলী গং, সিিা: মৃি 

নুর আহাম্মদ, িাং- রং হল, 

৯নং ওয়াড ব, ডুলাহাজারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

০.১৩

িগাচির

৪১১ ৭২

১৭০৪

২

রসিি  াটির  র আঘছ

৫৭৫৩

কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা

ম ৌ: নুরুল আিছার, সিিা: মৃি 

ইসলয়াছ আহ দ, িাং- 

রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

০.১৫

িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪

২

রসিি দুই িলা িাকা  র আঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৭৫৪

কক্সিাজার চকসরয়া ফাঁসিয়াখালী ডুলাহাজারা

ম া: ছিয়ি, সিিা: মৃি 

মদঘলায়ার মহাঘিন, িাং- 

রং হল, ৯নং ওয়াড ব, 

ডুলাহাজারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

০.১৫

িগাচির ৪১১ ৭২ ১৭০৪

২

রসিি  াটির  র আঘছ

ম াট ৩৮৪৩.৯৫

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 কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট জা াল মহাঘিন, সিিা-ছছয়দুল 

ইিলা 

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার

০.১ মটকনাফ ৭ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

২ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট ম াঃ আকির

সিিা-মৃি ছছয়দ মহাঘিন

সিিা-মৃি ছছয়দ মহাঘিন

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার
০.১১ মটকনাফ ৭ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

৩ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট ম াঃ ইি াইল 

সিিা-আব্দুল কাঘদর 

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার

০.১ মটকনাফ ৮ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

 ন্তিয
জিরদখলকারীর না  ও 

ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অন্যান্য িনভূস  

(একর)

 িংরসিি িনভূস  ব্যিীি জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র িফসিল
জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র 

িনভূস র কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ 

ধারা/রসিি/অসি বি/অসজবি/িন 

সি াগ সনয়সিি অঘেণীভূক্ত 

িন/িন সি াঘগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখঘলর 

সিিরণ (িি বঘেষ/ 

িঘরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া লা/মজলা প্রোিঘন 

উঘেদ প্রস্তাি ইিযাসদ 

আঘছ সক না)

উপকূিীয় ব্ন ক্তব্িাগ, চট্টগ্রাম

ক্রঃ নং মজলা উিঘজলা মরঞ্জ সিট
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট  ম াঃ েসরফ

সিিা-মৃি মহাঘিন আহ দ  

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার

০.০৮ মটকনাফ ৮ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

৫ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট কসির আহ দ 

সিিা-মৃি আব্দুল িাসর

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার

০.১ মটকনাফ ৯ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

৬ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট আঘনায়ার মহাঘিন 

সিিা-মৃি আঃ মহাঘিন 

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার

০.১ মটকনাফ ৯ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

৭ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট ম াঃ নুর আহ দ 

সিিা-আঃ িা াদ  

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার

০.০৭ মটকনাফ ১০,৭৫ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

৮ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট আবুল কাঘে 

সিিা-মৃি আব্দুল কাসদর

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার
০.০৮ মটকনাফ ১০,৭৫ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

৯ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট আ ান উল্লাহ

সিিা-মৃি আকির

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার

০.১ মটকনাফ ১১,১৩ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

১০ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট ম াঃ ো শু

সিিা-মৃি ওিাইদুর রহ ান

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার

০.১ মটকনাফ ১২,১৩ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১১ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট রসেদ আহ দ

সিিা-মৃি ওিাইদুর রহ ান

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার
০.০৫ মটকনাফ ১২,১৩ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

১২ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট ম াহাম্মদ েসফ

সিিা-মৃি ছছয়দ মহাঘিন

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার

০.১ মটকনাফ ১৩,১৪ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

১৩ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট আস র মহাঘিন

সিিা-মৃি আলী আজগর

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার

০.০৬ মটকনাফ ১৮৬৯৯ ১ ২১০১ ১ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

১৪ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট নসজর আহ দ

সিিা-মৃি েহর হাজী

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার

০.০৮ মটকনাফ ১৩ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

১৫ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট সদলিাহার

সিিা-মৃি ই া  মহাঘিন

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার

০.০৫ মটকনাফ ১৩ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

১৬ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট ম াঃ কা াল

সিিা-মৃি িাহাি স য়া

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার

০.১৫ মটকনাফ ৩২,৩৩ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

১৭ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট নুর ম াহাম্মদ

সিিা- আহম্মদ আলী

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার

০.২৫ মটকনাফ ৩২,৩৩ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৮ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট সদল ম াহাম্মদ

সিিা-মৃি হাসিবুর রহ ান

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার

০.০৮ মটকনাফ ১৩,১৯ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

১৯ কক্সিাজার মটকনাফ মটকনাফ িদর সিট আবুল িের

সিিা-মৃি ই া  মহাঘিন

িাং-নাইট্যংিাড়া, মটকনাফ, 

কক্সিাজার

০.৩ মটকনাফ ১২ ৩ ৬ িিি স টা 

মজলা প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি

২০ কক্সিাজার মিকুয়া ছনুয়া  গনা া আবুল কালা , সিিাঃ মৃি 

নুরুল কসির 

কইডািাজার(উজানঠিয়া), গনা

 া, কক্ ু্রিাজার।

০.০৪  গনা া - - - - ১১০৬৮ ৩ িন সি াঘগর নাঘ  মরকড ব ‚ক্ত/৪ ধারা িিি  র

২১ কক্সিাজার মিকুয়া ছনুয়া  গনা া গাফ্ফার স সি, সিিাঃ 

অজ্ঞাি(উজানটিয়া),  গনা া,  

কক্ ু্রিাজার। ০.০৩  গনা া - - - - ১১০৬৮ ৩ িন সি াঘগর নাঘ  মরকড ব ‚ক্ত/৪ ধারা িিি  র

২২ কক্সিাজার মিকুয়া ছনুয়া  গনা া জসহর উসিন, সিিাঃ 

ম াস্তাসফজুর রহ ান 

(উজানঠিয়া),  গনা া,  

কক্ ু্রিাজার।

০.০৪  গনা া - - - - ১১০৬৮ ৩ িন সি াঘগর নাঘ  মরকড ব ‚ক্ত/৪ ধারা িিি  র

২৩ কক্সিাজার মিকুয়া ছনুয়া  গনা া সুলাস য়া, সিিাঃ অজ্ঞাি 

(উজানঠিয়া),  গনা া, 

কক্ ু্রিাজার।
০.০৩  গনা া - - - - ১১০৬৮ ৩ িন সি াঘগর নাঘ  মরকড ব ‚ক্ত/৪ ধারা িিি  র

২৪ কক্সিাজার মিকুয়া ছনুয়া  গনা া ম ৌল ী রসফক, সিিাঃ নসজর 

আহাম্মদ (উজানঠিয়া), 

 গনা া,  কক্ ু্রিাজার।
০.০৪  গনা া - - - - ১১০৬৮ ৩ িন সি াঘগর নাঘ  মরকড ব ‚ক্ত/৪ ধারা িিি  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৫ কক্সিাজার মিকুয়া ছনুয়া  গনা া ছাঘির আহাম্মদ, সিিাঃ মৃি 

আব্দুল খাঘলক (উজানঠিয়া), 

 গনা া,  কক্ ু্রিাজার।
০.০৪  গনা া - - - - ১১০৬৮ ৩ িন সি াঘগর নাঘ  মরকড ব ‚ক্ত/৪ ধারা িিি  র

২৬ কক্সিাজার মিকুয়া ছনুয়া  গনা া েফ্সউল কাঘদর, সিিাঃ 

আসজজুল হক কইডা 

িাজার(উজানঠিয়া), মিকুয়া,  

কক্ ু্রিাজার। ০.০৪  গনা া - - - - ১১০৬৮ ৩ িন সি াঘগর নাঘ  মরকড ব ‚ক্ত/৪ ধারা িিি  র

২৭ কক্সিাজার মিকুয়া ছনুয়া  গনা া েওকি, সিিাঃ নুরুল কাঘদও 

কইডা 

িাজার(উজানঠিয়া),মিকুয়া,  

কক্ ু্রিাজার।

০.০৪  গনা া - - - - ১১০৬৮ ৩ িন সি াঘগর নাঘ  মরকড ব ‚ক্ত/৪ ধারা িিি  র

২৮ কক্সিাজার মিকুয়া ছনুয়া  গনা া ওযাঘহদ,সিিাঃ  াহমুদুল 

কসর 

কইডা িাজার(উজানঠিয়া), 

মিকুয়া,  কক্ ু্রিাজার। ০.০৪  গনা া - - - - ১১০৬৮ ৩ িন সি াঘগর নাঘ  মরকড ব ‚ক্ত/৪ ধারা িিি  র

২৯ কক্সিাজার মিকুয়া ছনুয়া  গনা া োহাি উসিন,সিিাঃ ফঘয়জ 

উল্লাহকইডা 

িাজার(উজানঠিয়া),মিকুয়া, 

কক্ ু্রিাজার।

০.০৪  গনা া - - - - ১১০৬৮ ৩ িন সি াঘগর নাঘ  মরকড ব ‚ক্ত/৪ ধারা িিি  র

৩০ কক্সিাজার মিকুয়া ছনুয়া  গনা া রাজা স য়া গং সিিাঃ দসললুর 

রহ ান ফাসরয়াখালী 

(উজানঠিয়া),  গনা া,  

কক্ ু্রিাজার।

০.৩৮  গনা া - - - - ৫২৩২, ৫২৩৫ ৩ িন সি াঘগর নাঘ  মরকড ব ‚ক্ত/৬ ধারা িিি  র
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩১ কক্সিাজার মিকুয়া ছনুয়া  গনা া হাস দ, সিিাঃ নাসছর উসিন 

ফাসরয়াখালী(উজানঠিয়া), 

 গনা া,  কক্ ু্রিাজার।
০.১৪  গনা া - - - - ৫২২৮ ৩ িন সি াঘগর নাঘ  মরকড ব ‚ক্ত/৬ ধারা িিি  র

৩২ কক্সিাজার মিকুয়া ছনুয়া  গনা া ইখসিয়ার উসিন,সিিাঃ 

মফরঘদৌি 

ফাসরয়াখালী(উজানঠিয়া), 

মিকুয়া,  কক্ ু্রিাজার। ০.৫৭  গনা া - - - - ৫২৩৫, ৫২৩৬ ৩ িন সি াঘগর নাঘ  মরকড ব ‚ক্ত/৬ ধারা িিি  র

৩৩ কক্সিাজার মিকুয়া ছনুয়া  গনা া সজল্লুর কসর   সিিাঃ ফজল 

কসর  দরদরীঘ ানা, মিকুয়া, 

কক্ ু্রিাজার। ০.১৫  গনা া - - - - ৫০৬১ ৩ িন সি াঘগর নাঘ  মরকড ব ‚ক্ত/৪ ধারা িিি  র

৩৪ কক্সিাজার মিকুয়া ছনুয়া  গনা া ম াঃ রসফক, সিিাঃ মৃি 

মফরঘদৌি 

কালারিাড়া, গনা া, 

কক্ ু্রিাজার।

০.০৩  গনা া - - - - ১১০৬৮ ৩ িন সি াঘগর নাঘ  মরকড ব ‚ক্ত/৪ ধারা িিি  র

ম াট : ৩.৭১

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

০.৪ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

হারিাং ৮৯২

জিরদখলকৃি অন্যান্য িনভূস র কযাটাগসর 

(৬ ধারা/৪ধারা/রসিি/অসি বি/অসজবি/িন 

সি াগ সনয়সিসি অঘেণীভূক্ত িন/িন 

সি াঘগর সনকট হস্তান্তসরি

িনভূস র জিরদখঘলর 

সিিরণ (িি বঘেষ/ 

িঘরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি ব্যিস্থা 

( া লা/মজলা প্রোিঘন 

উঘেদ প্রস্তাি ইিযাসদ 

আঘছ সক না)

 ন্তব্য

১ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং নুর িাহার, সিিা-িা সুল হুদা, 

িাং-হারিাং চকসরয়া, 

কক্সিাজার

চট্টগ্রাম দক্তিণ ব্ন ক্তব্িাগ

ক্রঃ নং মজলা উিঘজলা মরঞ্জ সিট
জিরদখলকারীর না  ও 

ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

রসিি িনভূস  

(একর)

জিরদখলকৃি রসিি িনভূস র িফসিল
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং

িরনা খাতুন, সিিা-আহ দ 

,মহাঘিন, িাং-বৃনদািনসখল,  

চকসরয়া, কক্সিাজার

১.৮৫  ারিািং ৮০২ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৩ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং

উলা স য়া, সিিা-আলী 

আহ দ, িাং-বৃনদািনসখল,  

চকসরয়া, কক্সিাজার

১.২৫  ারিািং ২০৯ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৪ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং আিছর আহ দ, সিিা-মৃি: 

মফরঘদৌি, িাং-বৃনদািনসখল,  

চকসরয়া, কক্সিাজার

০.৩  ারিািং ২০৬ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৫ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং মদঘলায়ারা মিগ , সিিা-কসির 

আহ দ, িাং-বৃনদািনসখল,  

চকসরয়া, কক্সিাজার

০.৮  ারিািং ৫৪৭ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৬ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং রসকবুল্লাহ, সিিা-মৃি মগালা  

আলী, িাং-বৃনদািনসখল,  

চকসরয়া, কক্সিাজার

০.৪ হারিাং ২০৯ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৭ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং ইসলয়াি, সিিা-আিদুল 

আসজজ, িাং-বৃনদািনসখল,  

চকসরয়া, কক্সিাজার

০.৫  ারিািং ৫৪৭ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

হারিাং ৮৯২

১ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং নুর িাহার, সিিা-িা সুল হুদা, 

িাং-হারিাং চকসরয়া, 

কক্সিাজার
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং

০.৭০ হারিাং

রসিি মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৯ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং নুরুল কসির, সিিা- ইউসুফ 

জা ান, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৪৫ হারিাং

৫২৫ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

১০ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং িাঘদকুর রহ ান, সিিা-মৃি: 

আলিাফ মহাঘিন, িাং-

হারিাং বৃনদািনসখল,  

চকসরয়া, কক্সিাজার

১.৫৬ হারিাং

২০৯ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

১১ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং জাফর কসির, সিিা-লালস য়া, 

িাং-হারিাং বৃনদািনসখল,  

চকসরয়া, কক্সিাজার ০.৫০ হারিাং

২০৭ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

১২ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং িাঘদকুর রহ ান, সিিা-আনজু 

স য়া, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৪৫ হারিাং

২০৬ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৫২৫  রিাড়ী৮ ইউসুফ জা ান, সিিা-মৃি: নুর 

মহাঘিন, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার
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খসিয়ান
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৩ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং হাঘজরা খাতুন, সিিা-

এজাহার, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

১.৩ হারিাং ২০৬ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

১৪ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং িসদ আল , সিিা-আলী 

মহাঘিন, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.২

হারিাং ২০৬ রসিি মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

১৫ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং ম াজাহার, সিিা-আস র 

হা জা, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

২

হারিাং ২০৬ রসিি মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

১৬ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং আস র হা জা, সিিা-মৃি: 

ফসকর ম াহাম্মদ, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

১.২

হারিাং ২০৬ রসিি মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

১৭ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং ফজল কসির, সিিা-কসির 

আহ দ, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৫

হারিাং ২০৬ রসিি মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

১৮ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং নুর িাহার মিগ , সিিা-

রহ ান, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৮

হারিাং ২০৬ রসিি মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

১৯ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং ইিলা , সিিা-ম াোরফ 

আলী, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৭

হারিাং ২০৬ রসিি মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

২০ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং িজলুর রহ ান, সিিা-আকির 

আহ দ, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৭

হারিাং ২০৬ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২১ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং িাঘলহ আহ দ, সিিা-আস র 

হা জা, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

১.৯

হারিাং ২০৬ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

২২ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং জস লা খাতুন, সিিা-মৃি: 

ছিয়দ আহ দ, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

১.৮

হারিাং ২০৬ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

২৩ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং নুরুল আস ন, সিিা- সিয়া 

রহ ান, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

৩.৫৬  ারিািং

২০৬ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

২৪ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং নুর জাহান, সিিা-নিীর 

মহাঘিন, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৮৯  ারিািং

২০৬ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

২৫ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং ো সুল আল , সিিা-মৃি: 

 াহমুদর রহ ান, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

১.৮৫  ারিািং

২০৬ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

২৬ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং মজাঘিদ খাতুন, সিিা-মৃি: 

নুরুলনিী, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

১.৮৯  ারিািং

২০৬ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

২৭ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং িফুরা খাতুন, সিিা-নুর  ল 

ইিলা , িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৭  ারিািং

২০৬ রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

২৮ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং হাসি স য়া, সিিা-মলাক ান 

মহাঘিন, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

১.৩৬  ারিািং

২০৬/২০৭/২

০৯

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৯ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং জাস না নাথ, সিিা-কালু 

কু ার, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৪  ারিািং

২০৬/২০৭/২

১০

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৩০ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং সু াষ কু ার নাথ, সিিা- 

রা চন্দ্র নাথ, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৪০ হারিাং

২০৬/২০৭/২

১১

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৩১ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং  জন্দ্রনাথ, সিিা-সনসেচন্দ্র 

নাথ, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

২.৩৩ হারিাং

২০৬/২০৭/২

১২

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৩২ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং আিদুল আলী, সিিা-

ম াস্তাসফজুর রহ ান, িাং-

হারিাং বৃনদািনসখল,  

চকসরয়া, কক্সিাজার

০.৮ হারিাং

২০৬/২০৭/২

১৩

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৩৩ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং অরসিন্দ নাথ, সিিা-মৃি: 

 নঘ াহন নাথ, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৮ হারিাং

২০৬/২০৭/২

১৪

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৩৪ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং নসন মগািাল নাথ, সিিা-মৃি: 

 নঘ াহন নাথ, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৭ হারিাং

২০৬/২০৭/২

১৫

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৩৫ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং সদলু িওদাগর, সিিা-িাঘদক 

আলী, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৪ হারিাং

২০৬/২০৭/২

১৬

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৩৬ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং উি ান, সিিা-আসজজুর 

রহ ান, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

১.৬ হারিাং

২০৬/২০৭/২

১৭

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৭ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং ইসলয়াি, সিিা-আিদুল 

আসজজ, িাং-বৃনদািনসখল,  

চকসরয়া, কক্সিাজার ১.২ হারিাং

২০৬/২০৭/২

১৮

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৩৮ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং ইসিি আহ দ, সিিা-আসজজুর 

রহ ান, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

১.৪৫ হারিাং

২০৬/২০৭/২

১৯

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৩৯ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং কসির আহ দ, সিিা-

 সনজরুজ্জা ান, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৪ হারিাং

২০৬/২০৭/২

২০

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৪০ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং মলদু স য়া, সিিা-আলী 

আহ দ, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

১.৪ হারিাং

২০৬/২০৭/২

২১

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৪১ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং িজু স য়া, সিিা-মৃি আসজ  

উল্লাহ, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

২. হারিাং

২০৬/২০৭/২

২২

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৪২ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং আ: ছালা , সিিা-আিদুল 

জসলল, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৪ হারিাং

২০৬/২০৭/২

২৩

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৪৩ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং নুরুল আল , সিিা-আনজু 

স য়া, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৪ হারিাং

২০৬/২০৭/২

২৪

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৪৪ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং জয়নাল উসিন, সিিা-আিদুল 

কাঘদর, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

২.৪ হারিাং

২০৬/২০৭/২

২৫

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৫ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং  সিউর রহ ান, সিিা-

িসদউজ্জা ান, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৮ হারিাং

২০৬/২০৭/২

২৬

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৪৬ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং আিদুল হাস দ, সিিা-আলী 

মহাঘিন, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

২. হারিাং

২০৬/২০৭/২

২৭

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৪৭ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং আলী মহাঘিন, সিিা-ম া: 

কাঘি  আলী, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৮ হারিাং

২০৬/২০৭/২

২৮

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৪৮ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং খয়রি আহ দ, সিিা-কালু 

স য়া, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

২.৫৬ হারিাং

২০৬/২০৭/২

২৯

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৪৯ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং সলয়াকি আলী, সিিা-আিদুর 

রহ ান, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৬ হারিাং

২০৬/২০৭/২

৩০

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৫০ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং আিদুি মিািহান, সিিা-লাল 

ম াহাম্মদ, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৭ হারিাং

২০৬/২০৭/২

৩১

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৫১ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং আঘনায়ারুল কসির, সিিা-

এ দান ফসকর, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৮

হারিাং

২০৬/২০৭/২

৩২

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৫২ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং নসজর আহ দ, সিিা-মৃি: 

ফজল কসর , িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৮ হারিাং

২০৬/২০৭/২

৩৩

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ
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ম ৌজা
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খসিয়ান
আর.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৩ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং সগয়াি উসিন, সিিা-আহ দ  

কসির, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

০.৪ হারিাং

২০৬/২০৭/২

৩৪

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৫৪ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং রহ ি উল্লাহ, সিিা-মৃি: 

আিদুল  সজদ, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

৪.৩

২০৬/২০৭/২

৩৫

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৫৫ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং  ফঘজল আহ দ, সিিা-মৃি: 

 সিউর রহ ান, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

৩.৩

২০৬/২০৭/২

৩৬

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৫৬ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং আলী আহ দ, সিিা-কসির 

আহ দ, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

৩.৬

২০৬/২০৭/২

৩৭

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৫৭ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং ইিলা , সিিা-ফজর আলী, 

িাং-হারিাং বৃনদািনসখল,  

চকসরয়া, কক্সিাজার ২.১

২০৬/২০৭/২

৩৮

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৫৮ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং নুরুল ইিলা , সিিা-মৃি: 

ছিয়দ আহ দ, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

১.৪

২০৬/২০৭/২

৩৯

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৫৯ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং ম া: ম াসিন, স িা- ৃি: 

 াসফজ আিদুল্লা , িািং- ারিািং 

িৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

2.12 ২০৬/২০৭/২

৪০

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৬০ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং

আিদুি ছালা , স িা-

আস নুল্লা , িািং- ারিািং 

িৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

2.45 ২০৬/২০৭/২

৪১

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৬১ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং

 সনর আ  দ, স িা-কুিুি 

িিদাগর, িািং- ারিািং 

িৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

3.12 ২০৬/২০৭/২

৪২

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৬২ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং ম া: িস দুর র  ান, স িা-

দসললুর র  ান, িািং- ারিািং 

িৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

2.10 ২০৬/২০৭/২

৪৩

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৬৩ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং িেরি আলী, স িা- ৃি: 

আস র  া জা, িািং- ারিািং 

িৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

1.58 ২০৬/২০৭/২

৪৪

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৬৪ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং আসজজুর র  ান, স িা- ৃি: 

আিদুল  াসক , িািং- ারিািং 

িৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

1.54 ২০৬/২০৭/২

৪৫

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৬৫ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং ির ন িড়ুয়া, স িা- ৃি: 

 স ন্দ্র িড়ুয়া, িািং- ারিািং 

িৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

1.55 ২০৬/২০৭/২

৪৬

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৬৬ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং ই া  ম াসিন, স িা-আসজজুর 

র  ান, িািং- ারিািং 

িৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

1.56 ২০৬/২০৭/২

৪৭

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৬৭ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং নুর না ার মিগ , স িা- ৃি: 

সিরাজুল  ক, িািং- ারিািং 

িৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

1.89 ২০৬/২০৭/২

৪৮

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৬৮ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং কসির, স িা-আেরাফ আলী, 

িািং- ারিািং িৃনদািনসখল,  

চকসরয়া, কক্সিাজার

2.36 ২০৬/২০৭/২

৪৯

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৬৯ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং ম ারসেদ আলী, স িা- ৃি: 

আিদুর র  ান, িািং- ারিািং 

িৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

2.39 ২০৬/২০৭/২

৫০

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৭০ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং ম াজাঘহর স য়া, সিিা-কালু 

স য়া, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

২.৩৮

২০৬/২০৭/২

৫১

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৭১ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং আইয়ুি আলী, সিিা-কালু 

স য়া, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

২.৮

২০৬/২০৭/২

৫২

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৭২ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং কা াল মহাঘিন, সিিা-আলী 

মহাঘিন, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

২.৩

২০৬/২০৭/২

৫৩

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৭৩ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং রওেন আরা, সিিা-আবুল 

হাসক , িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

১.৬

২০৬/২০৭/২

৫৪

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৭৪ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং জাসকর , সিিা-েসরয়ি উল্লাহ, 

িাং-হারিাং বৃনদািনসখল,  

চকসরয়া, কক্সিাজার ১.৫

২০৬/২০৭/২

৫৫

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৭৫ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং আলী আহ দ, সিিা-ইিলা , 

িাং-হারিাং বৃনদািনসখল,  

চকসরয়া, কক্সিাজার ২.২৮

২০৬/২০৭/২

৫৬

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৭৬ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং আিদুি মিাহিান, সিিা-লাল 

স য়া, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

৩.২২

২০৬/২০৭/২

৫৭

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৭৭ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং কাঘি  আলী, সিিা-আলী 

আহ দ, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

২.৯

২০৬/২০৭/২

৫৮

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৭৮ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং সুিধর চন্দ্র িড়ুয়া, সিিা-

িিীন্দ্র িড়ুয়া, িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

২.৬

২০৬/২০৭/২

৫৯

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৭৯ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং সকংখাই, সিিা-স জবা িড়ুয়া, 

িাং-হারিাং বৃনদািনসখল,  

চকসরয়া, কক্সিাজার ২.৬

২০৬/২০৭/২

৬০

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

৮০ কক্সিাজর চকসরয়া চুনসি হারিাং ম াহাম্মদ মহাঘিন, সিিা-

আিদুল কসর , িাং-হারিাং 

বৃনদািনসখল,  চকসরয়া, 

কক্সিাজার

১.৬৫

২০৬/২০৭/২

৬১

রসিি  রিাড়ী মনাটিে প্রদান করা হঘয়ঘছ

 ম াট = ১২০.

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

1 কক্সিাজার ম কুয়া জলদী 

িণযপ্রাণী 

অভয়ারণয 

মরঞ্জ

 ুইছসড় িনযপ্রাণী 

অভয়ারণয সিে

কসির আ ম্মদ 

স িা:  ৃি এজার স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.12 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর মজলা প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

দাসখল করা  সয়সছ।

জিরদখলকৃি 

অন্যান্য িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল জিরদখলকৃি অনযানয ভূস র কযাোগরী (৬ 

ধারা/৪ধার/রসিি/অস ি/অসজি/িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভুক্ত িন/িন সিভাসগর সনকে 

স্থানান্তসরি

িনভূস র জিরদখঘলর 

সিিরণ (িি বঘেষ/ 

িঘরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি ব্যিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিঘন উঘেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আঘছ সক না)

 ন্তব্য

ব্নযপ্রানী ব্যব্স্থাপনা ও প্রকৃক্তত সংরিণ ক্তব্িাগ, চট্টগ্রাম
ক্রঃ নং মজলা উিঘজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও 

ঠিকানা
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

2 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ নাসছর

স িা:  ৃি এজার স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.08 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

3 ঐ ঐ ঐ ঐ খাসয়র আ ম্মদ 

স িা:  ৃি ো  আল 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

4 ঐ ঐ ঐ ঐ খুইল্লযা স য়া

স িা:  ৃি আলী স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

5 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াস্তফা আলী

স িা:  ৃি নছরি আলী

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.09 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

6 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াছসল  উসিন

স িা:  ৃি ম াোঃ আলী

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7 ঐ ঐ ঐ ঐ ম োক উসিন

স িা:  ৃি ম াোঃ আলী

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

8 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ আিদুছ িালা 

স িা:  ৃি আছ াি উসিন

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

9 ঐ ঐ ঐ ঐ ছছয়দ নুর

স িা:  ৃি আস র  া জা

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

10 ঐ ঐ ঐ ঐ আিদুল খাসলক

স িা:  ৃি আসজজুর র  ান

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.08 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

11 ঐ ঐ ঐ ঐ িাদো স য়া

স িা:  ৃি ো জা ান েরীফ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.12 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

12 ঐ ঐ ঐ ঐ নো স য়া

স িা:  ৃি িাছা স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

13 ঐ ঐ ঐ ঐ জস র আ  দ 

স িা:  ৃি  জয়নাল আসিসদন

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

14 ঐ ঐ ঐ ঐ  নজুর আল 

স িা:  ৃি ম াজা ার আ  দ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

15 ঐ ঐ ঐ ঐ আিদুছ িালা 

স িা:  ৃি মগালা  কাসদর

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.16 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

16 ঐ ঐ ঐ ঐ িসদ আল 

স িা: নৃর আল 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

17 ঐ ঐ ঐ ঐ খুইলযা স য়া

স িা:  ৃি  াসিিুর র  ান

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

18 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াক্তার আ  দ 

স িা:  ৃি ম া িীন আলী

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.16 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

19 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ মলাক ান

স িা: নসজর আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

20 ঐ ঐ ঐ ঐ কাসে  আলী

স িা: নসজর আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.14 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

21 ঐ ঐ ঐ ঐ নুর কাসদর

স িা:  ৃি ছাসল  আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

Page 1414



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

22 ঐ ঐ ঐ ঐ আেরাফ স য়া

স িা:  ৃি রস  দাদ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

23 ঐ ঐ ঐ ঐ ইিলা  নিী

স িা:  ৃি রস  দাদ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.14 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

24 ঐ ঐ ঐ ঐ আ  দ ম াসিন 

স িা:   ৃি আিদুর রসেদ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

25 ঐ ঐ ঐ ঐ িাস ি স য়া

স িা:  ৃি খুইলযা স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

26 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল ইিলা  

স িা:  ৃি কালু স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.35 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

27 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ ম াসিন 

স িা:  ৃি আস রুজ্জা ান 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.18 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

28 ঐ ঐ ঐ ঐ িসদউল আল 

স িা:  ৃি আস রুজ্জা ান

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.19 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

29 ঐ ঐ ঐ ঐ নুর ম া াম্মদ 

স িা:  ৃি ছাসল  আ  দ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

30 ঐ ঐ ঐ ঐ দুলা স য়া

স িা:  ৃি এজা ার স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.18 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

31 ঐ ঐ ঐ ঐ উলা স য়া

স িা:  ৃি এজা ার স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.17 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

32 ঐ ঐ ঐ ঐ আ  দ স য়া

স িা:  ৃি এজা ার স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

33 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ ম াসিন 

স িা: সফসরাজ আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.30 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

34 ঐ ঐ ঐ ঐ নুর আ  দ

স িা:  ৃি ফজলুর র  ান 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

35 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল কাসদর 

স িা: মফরসদৌি

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.22 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

36 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল আল 

স িা: ম াজা ার আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

37 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল কসির 

স িা:  ৃি ম াজা ার আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

38 ঐ ঐ ঐ ঐ নুর ম াসিন 

স িা: ছিয়দ আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

39 ঐ ঐ ঐ ঐ ে িু আল 

স িা: ইিলা  নিী

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

40 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াজা ার আ  দ 

স িা:  ৃি ফজলুর র  ান

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

41 ঐ ঐ ঐ ঐ কসির আ  দ 

স িা:  ৃি ম ািাসলি

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

42 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ ম াসিন 

স িা:  ৃি আিদুল  াসক  

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.18 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

43 ঐ ঐ ঐ ঐ ফজল কাসদর

স িা:  ৃি আিদুল  াসক  

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

44 ঐ ঐ ঐ ঐ কা াল ম াসিন 

স িা:  ৃি আিদৃল  াসক  

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

45 ঐ ঐ ঐ ঐ ফসরদুল ইিলা  

স িা:  ৃি আিদুল  াসক  

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.22 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

46 ঐ ঐ ঐ ঐ আিুল কাসে  

স িা:  ৃি িা াি স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.30 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

47 ঐ ঐ ঐ ঐ আিুল কাসে  

স িা:  ৃি আিদুল সিরাজ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.12 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

48 ঐ ঐ ঐ ঐ ছিয়দ আ  দ 

স িা:  ৃি আিদুল জসলল 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.30 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

49 ঐ ঐ ঐ ঐ িদর উসিন

স িা:  ৃি আিদুল জসলল

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.22 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

50 ঐ ঐ ঐ ঐ দসললুর র  ান 

স িা:  ৃি কসর  িক্স

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

51 ঐ ঐ ঐ ঐ সিরাজ স য়া

স িা:  ৃি কসর  িক্স 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.18 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

52 ঐ ঐ ঐ ঐ  াসিিুর র  ান

স িা:  ৃি কসর  িক্স 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.28 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

53 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল  ক

স িা:  ৃি কসর  িক্স

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.27 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

54 ঐ ঐ ঐ ঐ ফজল কসর  

স িা:  ৃি িাছা স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

55 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল আস ন

স িা:  ৃি  কিুল আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.24 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

56 ঐ ঐ ঐ ঐ ফজল কসর 

স িা:  ৃি  কিুল আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

57 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ ইয়াসছন

স িা:  ৃি  কিুল আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

58 ঐ ঐ ঐ ঐ ে র  ুলু্লক

স িা: িািু স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.30 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

59 ঐ ঐ ঐ ঐ িাদো 

স িা:  ৃি আবু্দল  াসক 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

60 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুেফা

স িা:  ৃি মিকান্দর আলী

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

61 ঐ ঐ ঐ ঐ আ  দ ছফা

স িা:  ৃি মিকান্দর আলী

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

62 ঐ ঐ ঐ ঐ আলী আ  দ 

স িা:  ৃি আস র আলী

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

63 ঐ ঐ ঐ ঐ ম োন আলী

স িা:  ৃি আস র আলী

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

64 ঐ ঐ ঐ ঐ িসদউল আল 

স িা: আস ন েরীফ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.30 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

65 ঐ ঐ ঐ ঐ আিদুল গফুর 

স িা: কসির আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.18 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

66 ঐ ঐ ঐ ঐ মনছার 

স িা:  ৃি আিদুি শুকু্কর

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.22 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

67 ঐ ঐ ঐ ঐ সনজা  উসিন

স িা:  ৃি আবু্দি শুকু্কর

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.16 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

68 ঐ ঐ ঐ ঐ ে ীদুল্লা  

স িা: জা াল উসিন

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

69 ঐ ঐ ঐ ঐ মদসলায়ার ম াসিন

স িা:  ৃি আি াি উসিন

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.12 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

70 ঐ ঐ ঐ ঐ আবু্দর র  ান

স িা: দানু স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.14 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 344 2058 2 রসিি ঘর ঐ

71 ঐ ঐ ঐ ঐ আবু্দল  াসল 

স িা: নুর কাসদর

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.22 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2001 2 রসিি ঘর ঐ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

72 ঐ ঐ ঐ ঐ জাফর আল 

স িা: নুর কাসদর

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2001 2 রসিি ঘর ঐ

73 ঐ ঐ ঐ ঐ ো  আল 

স িা: লাল স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2001 2 রসিি ঘর ঐ

74 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ িদরুল কাসদর 

স িা:  াসফজ রসেদ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.14 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2001 2 রসিি ঘর ঐ

75 ঐ ঐ ঐ ঐ কসর  ম াল্লা

স িা:  ৃি নসজর আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.12 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2001 2 রসিি ঘর ঐ

76 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুেসি

স িা:  ৃি নসজর আ  দ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2001 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

77 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ রসফক

স িা:  ৃি নসজর আ  দ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.22 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2001 2 রসিি ঘর ঐ

78 ঐ ঐ ঐ ঐ নুর আল 

স িা:  ৃি নসজর আ  দ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2001 2 রসিি ঘর ঐ

79 ঐ ঐ ঐ ঐ েসফকুর র  ান

স িা:  ৃি নসজর আ  দ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2002 2 রসিি ঘর ঐ

80 ঐ ঐ ঐ ঐ ম ািসল  নিী

স িা:  ৃি িাছা স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.18 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2002 2 রসিি ঘর ঐ

81 ঐ ঐ ঐ ঐ আ  দ কসির

স িা:  ৃি িাছা স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.14 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2002 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

82 ঐ ঐ ঐ ঐ ইয়াকুি নিী

স িা:  ৃি িাছা স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.12 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ

83 ঐ ঐ ঐ ঐ আইয়ুি নিী

স িা:  ৃি িাছা স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.13 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ

84 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল কসির

স িা:  ৃি িাছা স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ

85 ঐ ঐ ঐ ঐ ো িুল আল 

স িা: নুরুল  ক

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ

86 ঐ ঐ ঐ ঐ  নছুর আল 

স িা:  ৃি নুরুল  ক

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.22 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

87 ঐ ঐ ঐ ঐ ইয়াকুি আলী

স িা:  ৃি আলী ম াসিন 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.18 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ

88 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল কাসদর

স িা:  ৃি িাছা স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ

89 ঐ ঐ ঐ ঐ জসি  উসিন

স িা:  ৃি নুর আ  দ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ

90 ঐ ঐ ঐ ঐ ফজল কসর  

স িা:  ৃি িাছা স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.13 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ

91 ঐ ঐ ঐ ঐ রসফকুল আল 

স িা:  ৃি নসজর আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

92 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল ইিলা 

স িা:  ৃি িািুল স য়া 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ

93 ঐ ঐ ঐ ঐ আ  দ স য়া

স িা:  ৃি নুরুল  ক

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ

94 ঐ ঐ ঐ ঐ েসফ আল 

স িা:  ৃি একরা  স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.22 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ

95 ঐ ঐ ঐ ঐ আিুল কাসি  

স িা: দসললুর র  ান 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ

96 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ  ািান 

স িা: দসললুর র  ান  

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.30 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ
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ম ৌজা
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

97 ঐ ঐ ঐ ঐ র জান আলী

স িা: আনু স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.22 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ

98 ঐ ঐ ঐ ঐ নুর না ার (1)

স্বা ী:  ৃি আফজাল নিী

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2003 2 রসিি ঘর ঐ

99 ঐ ঐ ঐ ঐ নুর না ার (2)

স্বা ী: ম াজা ার আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2004 2 রসিি ঘর ঐ

100 ঐ ঐ ঐ ঐ িসদ আল 

স িা: ই া  েরীফ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2004 2 রসিি ঘর ঐ

101 ঐ ঐ ঐ ঐ আিদুল কাসদর

স িা:  ৃি আিদুর র  ান

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2004 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

102 ঐ ঐ ঐ ঐ িুলুআরা মিগ 

স িা: ে র  ুলু্লক

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2004 2 রসিি ঘর ঐ

103 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াস্তফা মিগ 

স্বা ী:  ৃি আইয়ুি আলী

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2004 2 রসিি ঘর ঐ

104 ঐ ঐ ঐ ঐ ছসকনা মিগ 

স্বা ী:  ৃি আিদুি ছা াদ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2005 2 রসিি ঘর ঐ

105 ঐ ঐ ঐ ঐ রসেদ আ  দ

স িা:  ৃি িসদউল আল 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2005 2 রসিি ঘর ঐ

106 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াজা ার আ  দ 

স িা:  ৃি ম াছনা স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2005 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

107 ঐ ঐ ঐ ঐ আনু স য়া

স িা:  ৃি ঠান্ডা স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2006 2 রসিি ঘর ঐ

108 ঐ ঐ ঐ ঐ ো িুল আল 

স িা:  ৃি মগালা  কাসদর

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.18 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2006 2 রসিি ঘর ঐ

109 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল আল 

স িা: ম াজা ার আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.18 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2007 2 রসিি ঘর ঐ

110 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল ইিলা 

স িা: ম াজা ার আ  দ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.22 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2007 2 রসিি ঘর ঐ

111 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ আল 

স িা: ম াজা ার আ  দ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.16 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2008 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

112 ঐ ঐ ঐ ঐ ো িুন না ার

স িা: ম াজা ার আ  দ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2008 2 রসিি ঘর ঐ

113 ঐ ঐ ঐ ঐ ইসিছ

স িা: ম াফাজ্জল 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2009 2 রসিি ঘর ঐ

114 ঐ ঐ ঐ ঐ আস র ম াসিন 

স িা:  ৃি ছাসল  আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 351/K 343 2010 2 রসিি ঘর ঐ

115 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াজাসম্মল

স িা: আকিার আ  দ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 332 2 রসিি ঘর ঐ

116 ঐ ঐ ঐ ঐ নুর ম াসিন 

স িা: ছাসল  আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 333 2 রসিি ঘর ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

117 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল আস ন

স িা: আিদুছ মিাি ান 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 333 2 রসিি ঘর ঐ

118 ঐ ঐ ঐ ঐ আিুল ম াসিন 

স িা:  ৃি ছাসল  আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 333 2 রসিি ঘর ঐ

119 ঐ ঐ ঐ ঐ জাসকর ম াসিন 

স িা:  ৃি ছাসল  আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 333 2 রসিি ঘর ঐ

120 ঐ ঐ ঐ ঐ আিদুল গফুর 

স িা: ো াি স য়া 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 333 2 রসিি ঘর ঐ

121 ঐ ঐ ঐ ঐ আিদুর র  ান

স িা: ছিয়দ আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 333 2 রসিি ঘর ঐ

Page 1434



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

122 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াস্তফা আলী

স িা:  ৃি আিুল িাোর

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.10 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 333 2 রসিি ঘর ঐ

123 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল আল 

স িা: খুইলযা স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 333 2 রসিি ঘর ঐ

124 ঐ ঐ ঐ ঐ েসফ আল 

স িা: খুইলযা স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 333 2 রসিি ঘর ঐ

125 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল ইিলা  

স িা:  ৃি ইজ্জি আলী

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.25 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 333 2 রসিি ঘর ঐ

126 ঐ ঐ ঐ ঐ নুর আ  দ 

স িা: 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 333 2 রসিি ঘর ঐ

Page 1435



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

127 ঐ ঐ ঐ ঐ ম স রু 

স িা: খুইলযা স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.30 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 340 2 রসিি ঘর ঐ

128 ঐ ঐ ঐ ঐ সিরাজ স য়া

স িা:  ৃি ম া াম্মদ আলী

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.32 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 340 2 রসিি ঘর ঐ

129 ঐ ঐ ঐ ঐ আিদুল  াসলক

স িা:  ৃি ছাসল  আ  দ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.40 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 338 2 রসিি ঘর ঐ

130 ঐ ঐ ঐ ঐ ম াজাসম্মল 

স িা: আলিাজ স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.35 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 323 2 রসিি ঘর ঐ

131 ঐ ঐ ঐ ঐ আিুল ম াসিন মচৌিং

স িা:  ৃি ছিয়দ আ  দ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 323 2 রসিি ঘর ঐ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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খসিয়ান
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আর.এি 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

132 ঐ ঐ ঐ ঐ আিদুর রসেদ

স িা:  ৃি ছিয়দ আ  দ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 323 2 রসিি ঘর ঐ

133 ঐ ঐ ঐ ঐ আিদুল  াসক  

স িা:  ৃি ছিয়দ আ  দ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 323 2 রসিি ঘর ঐ

134 ঐ ঐ ঐ ঐ আিদুি িালা 

স িা:  ৃি ছিয়দ আ  দ

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.30 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 323 2 রসিি ঘর ঐ

135 ঐ ঐ ঐ ঐ মিকান্দর 

স িা: আিদুল জব্বার

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.30 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 324 2 রসিি ঘর ঐ

136 ঐ ঐ ঐ ঐ আ  দ ম াসিন 

স িা: জাসকর ম াসিন 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.15 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 324 2 রসিি ঘর ঐ
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

137 ঐ ঐ ঐ ঐ আিদুল খাসলক

স িা:  ৃি ছিয়দ আ  দ 

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 324 2 রসিি ঘর ঐ

138 ঐ ঐ ঐ ঐ আিদুি ছা াদ 

স িা:  ৃি এজা ার স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.30 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 324 2 রসিি ঘর ঐ

139 ঐ ঐ ঐ ঐ িসদ আল 

স িা: ম াজা ার স য়া

িািং: িু   াড়া

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 324 2 রসিি ঘর ঐ

140 ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুন না ার (3)

স িা:  ৃি কাসে  আলী

িািং: িু   াড়া 

িয়াডম  নিং: 01

02 নিং ছেেিং ইউসনয়ন  সরষদ

0.20 িেিলী 1 Ñ Ñ 353/K 341 324 2 রসিি ঘর ঐ

পুইছক্তি ক্তব্টটর মমাট ঃঃ 26.11

Page 1438



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১ কক্সিাজার চকসরয়া চুনসি 

িনযপ্রাণী 

অভয়ারণয 

মরঞ্জ

আসজজনগর 

িনযপ্রাণী 

অভয়ারণয সিে

ই রান ম াসিন, স িা ৃোঃ  ৃি 

আ ম্মদ ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার  াড়া

1.30 হারিাং ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় মজলা প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

দাসখল করা  সয়সছ।

২ ঐ ঐ ঐ ঐ ফজল কসর , স িা ৃোঃ আ ম্মদ 

উল্লা , উত্তর  ারিািং সভসলজার 

 াড়া

0.30 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৩ ঐ ঐ ঐ ঐ নুরু ইিলা , স িা ৃোঃ নুর 

ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার  াড়া

0.40 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৪ ঐ ঐ ঐ ঐ ছিুর স য়া, স িা ৃোঃ িাস ি 

ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.15 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫ ঐ ঐ ঐ ঐ আবু্দল গফুর, স িা ৃোঃ িাস ি 

স য়া, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.15 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৬ ঐ ঐ ঐ ঐ িসের আ ম্মদ, স িা ৃোঃ 

আ ম্মদ স য়া, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.10 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৭ ঐ ঐ ঐ ঐ জাফর আল , স িা ৃোঃ আ  দ 

স য়া, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.10 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৮ ঐ ঐ ঐ ঐ আবু্দর রসেদ, স িা ৃোঃ ইয়াকুি 

আলী, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.20 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৯ ঐ ঐ ঐ ঐ আিুল কালা , স িা ৃোঃ ইয়াকুি 

আলী, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.10 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১০ ঐ ঐ ঐ ঐ ফজল কসর , স িা ৃোঃ ম াোঃ 

ইউনুছ, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.50 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

১১ ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল আল , স িা ৃোঃ ম াোঃ 

ইউনছ, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.50 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

১২ ঐ ঐ ঐ ঐ আিুল কাসে , স িা ৃোঃ ম াোঃ 

ইউনুছ, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

1.50 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

১৩ ঐ ঐ ঐ ঐ মগালা  কাসদর, স িা ৃোঃ  ৃি 

আবু্দল আসজজ, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.20 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

১৪ ঐ ঐ ঐ ঐ  ারুন স য়া, স িা ৃোঃ  ৃি কালু 

স য়া, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.20 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৫ ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ আল , স িা ৃোঃ  ৃি কালু 

স য়া, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.20 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

১৬ ঐ ঐ ঐ ঐ আবু্দল গসণ, স িা ৃোঃ  ৃি 

এজ ার স য়া, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.30 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

১৭ ঐ ঐ ঐ ঐ নাসজর আ ম্মদ, স িা ৃোঃ  ৃি 

আবু্দল গসণ, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.20 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

১৮ ঐ ঐ ঐ ঐ আসজজুর র  ান, স িা ৃোঃ  ৃি 

আবু্দল গসণ, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.20 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

১৯ ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল কসির, স িা ৃোঃ  ৃি 

ছাড়ািুড়া, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.15 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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খসিয়ান
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আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২০ ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ ম াসিন, স িা ৃোঃ আবু্দর 

র  ান, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.20 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

২১ ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ  ারুন, স িা ৃোঃ আবু্দর 

র  ান, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.20 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

২২ ঐ ঐ ঐ ঐ আ ম্মদ ম াসিন, স িা ৃোঃ 

আবু্দর র  ান, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.20 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

২৩ ঐ ঐ ঐ ঐ িা িু স য়া, স িা ৃোঃ  ৃি 

িয়াসজি আলী, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.10 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

২৪ ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ জস র, স িা ৃোঃ  ৃি 

িয়াসজি আলী, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.10 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ
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খসিয়ান
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আর.এি 

খসিয়ান
সি.এি দাগ
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৫ ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ েসফ, স িা ৃোঃ  ৃি 

িয়াসজি আলী, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.10 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

২৬ ঐ ঐ ঐ ঐ  ীর আ ম্মদ, স িা ৃোঃ জাসকর 

ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.20 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

২৭ ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল ইিলা , স িা ৃোঃ জাসকর 

ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.20 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

২৮ ঐ ঐ ঐ ঐ ইব্রা ী , স িা ৃোঃ জাসকর 

ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.30 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

২৯ ঐ ঐ ঐ ঐ ম াস্তাক আ ম্মদ, স িা ৃোঃ 

জাসকর ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.15 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ
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খসিয়ান
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩০ ঐ ঐ ঐ ঐ জাফর আ ম্মদ, স িা ৃোঃ  ৃি 

আ ম্মদ ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.15 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৩১ ঐ ঐ ঐ ঐ রসেদ আ ম্মদ, স িা ৃোঃ  ৃি 

আ ম্মদ ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.15 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৩২ ঐ ঐ ঐ ঐ েসফউল আল , স িা ৃোঃ  ৃি 

আ ম্মদ ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.15 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৩৩ ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ রসফক, স িা ৃোঃ  ৃি 

আ ম্মদ ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.15 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৩৪ ঐ ঐ ঐ ঐ আিুল কালা , স িা ৃোঃ 

ম দাসয়ি আলী, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.20 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৫ ঐ ঐ ঐ ঐ িসের আ ম্মদ, স িা ৃোঃ অস দ 

স য়া, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.15 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৩৬ ঐ ঐ ঐ ঐ িাসল  আ ম্মদ, স িা ৃোঃ 

অস দ স য়া, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.15 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৩৭ ঐ ঐ ঐ ঐ িাসির আ ম্মদ, স িা ৃোঃ 

অস দ স য়া, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.15 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৩৮ ঐ ঐ ঐ ঐ নুর আ ম্মদ, স িা ৃোঃ অস দ 

স য়া, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.15 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৩৯ ঐ ঐ ঐ ঐ িসদউল আল , স িা ৃোঃ আ ীর 

 া জা, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.15 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ
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ম ৌজা
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খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪০ ঐ ঐ ঐ ঐ  নজুর আল , স িা ৃোঃ গুরা 

স য়া, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.10 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৪১ ঐ ঐ ঐ ঐ আ ম্মদ কসির, স িা ৃোঃ আবু্দর 

রসেদ, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.20 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৪২ ঐ ঐ ঐ ঐ আকির আলী, স িা ৃোঃ আবু্দর 

রসেদ, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.15 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৪৩ ঐ ঐ ঐ ঐ এয়াকুি আলী, স িা ৃোঃ গুরা 

স য়া, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.20 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৪৪ ঐ ঐ ঐ ঐ  াসিিুর র  ান, স িা ৃোঃ গুরা 

স য়া, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.20 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ
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ম ৌজা
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সি.এি দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৫ ঐ ঐ ঐ ঐ ম াস্তাক আ ম্মদ, স িা ৃোঃ 

নসজর আ ম্মদ, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.10 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৪৬ ঐ ঐ ঐ ঐ আবু্দল  ক, স িা ৃোঃ নসজর 

আ ম্মদ, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.10 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৪৭ ঐ ঐ ঐ ঐ জাফর আ াম্মদ, স িা ৃোঃ 

নসজর আ ম্মদ, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.80 ঐ ৭০৬০ ১৬০৭৪ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৪৮ ঐ ঐ ঐ ঐ োস ন স য়া, স িা ৃোঃ নসজর 

আ াম্মদ, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

2.10 ঐ ৭৭৬৭ ১৬০২৬ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৪৯ ঐ ঐ ঐ ঐ আসনায়ার, স িা ৃোঃ  ৃি িা া 

িাস ি, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

1.20 ঐ ৭৭৬৭ ১৬০২৬ রসিি ঘর িাসড় ঐ
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ম ৌজা
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫০ ঐ ঐ ঐ ঐ আিছার উসিন, স িা ৃোঃ  ৃি 

িা া িাস ি, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.20 ঐ ৭৭৬৭ ১৬০২৬ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৫১ ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল আল , স িা ৃোঃ  ৃি নুর 

ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

1.10 ঐ ৭৭৬৭ ১৬০২৬ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৫২ ঐ ঐ ঐ ঐ  নজুর আল , স িা ৃোঃ  ৃি 

নুর ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

1.10 ঐ ৭৭৬৭ ১৬০২৬ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৫৩ ঐ ঐ ঐ ঐ েসফ আল , স িা ৃোঃ  ৃি নুর 

ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

1.10 ঐ ৭৭৬৭ ১৬০২৬ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৫৪ ঐ ঐ ঐ ঐ আিুল কালা , স িা ৃোঃ নুর 

ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.10 ঐ ৭৭৬৭ ১৬০২৬ রসিি ঘর িাসড় ঐ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৫ ঐ ঐ ঐ ঐ আবু্দল  াসলক, স িা ৃোঃ  ৃি 

নুর ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.10 ঐ ৭৭৬৭ ১৬০২৬ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৫৬ ঐ ঐ ঐ ঐ অসল উল্লা , স িা ৃোঃ  ৃি নুর 

ম াসিন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

1.10 ঐ ৭৭৬৭ ১৬০২৬ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৫৭ ঐ ঐ ঐ ঐ আবু্দল আসজজ, স িা ৃোঃ  ৃি 

িাদো স য়া, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.80 ঐ ৭৭৬৭ ১৬০২৬ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৫৮ ঐ ঐ ঐ ঐ িা  ুল আল , স িা ৃোঃ  ৃি 

িয়াজ উিীন, উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

0.10 ঐ ৭৭৬৭ ১৬০২৬ রসিি ঘর িাসড় ঐ

৫৯ ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ মিলাল, স িা ৃোঃ ইব্রাস  , 

উত্তর  ারিািং সভসলজার াড়া

0.50 ঐ ৭৭৬৭ ১৬০২৬ রসিি ঘর িাসড় ঐ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৬০ ঐ ঐ ঐ ঐ  সফজুর র  ান, স িা ৃোঃ  ৃি 

আ ান উল্লা , উত্তর  ারিািং 

সভসলজার াড়া

1.30 ঐ ৭৭৬৭ ১৬০২৬ রসিি ঘর িাসড় ঐ

আসজজনগর ম াট  ঃ 22.70

১ কক্সিাজার চকসরয়া চুনসি 

িনযপ্রাণী 

অভয়ারণয 

মরঞ্জ

 ারিািং সিে আবু্দি ছালা , স িা ৃোঃ 

আিদুল গসণ, উত্তর  ারিািং,  োঃ 

িৃন্দািনসখল

1.60  ারিািং Ñ Ñ 1888 2 2616 2 রসিি ঘর িাসড় মজলা প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

দাসখল করা  সয়সছ।

২ ঐ ঐ ঐ ঐ জয়নাল আসিদীন, স িা ৃোঃ 

আকির আ াম্মদ, উত্তর 

 ারিািং,  োঃ িৃন্দািনসখল

1.20  ারিািং Ñ Ñ 1189 2 2617 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

৩ ঐ ঐ ঐ ঐ রায় ম া ন িড়ুয়া, স িা ৃোঃ 

যসিন্দ্র ম া ন িড়ুয়া, উত্তর 

 ারিািং,  োঃ িৃন্দািনসখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1888 2 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪ ঐ ঐ ঐ ঐ রসফক আ াম্মদ, স িা ৃোঃ 

আলিাফ ম াসিন, উত্তর 

 ারিািং,  োঃ িৃন্দািনসখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1888 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

৫ ঐ ঐ ঐ ঐ জাকাসরয়া, স িা ৃোঃ  ৃি 

েসরয়ি উল্লা , উত্তর  ারিািং, 

 োঃ িৃন্দািনসখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1888 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

৬ ঐ ঐ ঐ ঐ নাঈ  উসিন আনিার গিং, 

স িাোঃ খুরসেদ আল  গিং, 

উত্তর  ারিািং,  োঃ িৃন্দািনসখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 91 15601 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

৭ ঐ ঐ ঐ ঐ েসফ আল , স িা ৃোঃ  ৃি 

ম াস্তাসফজুর র  ান, চর াড়া, 

 ারিািং

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1918 2478 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

৮ ঐ ঐ ঐ ঐ জাসন আল , স িা ৃোঃ 

অজ্ঞাি, উত্তর  ারিািং, 

গয়াল ারা

0.60  ারিািং Ñ Ñ 61 2 15561 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৯ ঐ ঐ ঐ ঐ আলিাফ ম াসিন, স িা ৃোঃ 

 ৃি আজ  উল্লা , উত্তর 

 ারিািং, িৃন্দািন সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1947 2 2562 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

১০ ঐ ঐ ঐ ঐ নীল ক ল িড়ুয়া, স িা ৃোঃ 

 সরনা িড়ুয়া, উত্তর  ারিািং, 

িৃন্দািন সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1888 2 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

১১ ঐ ঐ ঐ ঐ ননী মগা াল নাথ্, স িা ৃোঃ 

 নস া ন নাথ্, উত্তর  ারিািং, 

িৃন্দািন সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1888 2 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

১২ ঐ ঐ ঐ ঐ আবু্দ র  ান, স িা ৃোঃ কাসয়ি 

উল্লা , উত্তর  ারিািং, িৃন্দািন 

সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1947 2 2562 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

১৩ ঐ ঐ ঐ ঐ মলদু স য়া, স িা ৃোঃ আলী 

আ াম্মদ, উত্তর  ারিািং, 

িৃন্দািন সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1889 2 2617 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৪ ঐ ঐ ঐ ঐ নুর ম াসিন, স িা ৃোঃ  ৃি 

আিদুল  সজদ,  ারিািং, চর াড়া

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1918 2478 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

১৫ ঐ ঐ ঐ ঐ ম াোঃ ইসিি, স িা ৃোঃ আসজজুর 

র  ান, উত্তর  ারিািং,  োঃ 

িৃন্দািন সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1888 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

১৬ ঐ ঐ ঐ ঐ সকরণ িড়ুয়া, স িা ৃোঃ নীলা ুর 

িড়ুয়া, উত্তর  ারিািং,  োঃ 

িৃন্দািন সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1888 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

১৭ ঐ ঐ ঐ ঐ িি ান গসণ, স িা ৃোঃ 

আসজজুর র  ান, উত্তর 

 ারিািং,  োঃ িৃন্দািন সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1888 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

১৮ ঐ ঐ ঐ ঐ ইসলয়াি, স িা ৃোঃ আসজজুর 

র  ান, উত্তর  ারিািং,  োঃ 

িৃন্দািন সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1888 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৯ ঐ ঐ ঐ ঐ িজল কসির িািুল, স িা ৃোঃ 

আবু্দল  সজদ, উত্তর  ারিািং, 

 োঃ িৃন্দািন সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1888 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

২০ ঐ ঐ ঐ ঐ আিদুল  াস দ গিং, স িা ৃোঃ 

িিাইদুল  াসক , উত্তর  ারিািং, 

 োঃ িৃন্দািন সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ থ্-537 2587 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

২১ ঐ ঐ ঐ ঐ িসদউল আল , স িা ৃোঃ 

আিদুল কাসদর, উত্তর  ারিািং, 

 োঃ িৃন্দািন সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1886 2613 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

২২ ঐ ঐ ঐ ঐ মগালা  কাসদর, স িা ৃোঃ 

নসজর আ াম্মদ,  ারিািং, 

মগাদার াড়া

0.60  ারিািং Ñ Ñ থ্-537 2587 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

২৩ ঐ ঐ ঐ ঐ নুরুল  ক  ুসক্তসযাদ্ধা, স িা ৃোঃ 

 ৃি ছছয়দ আ াম্মদ, উত্তর 

 ারিািং,  োঃ িৃন্দািন সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ থ্-536 2599 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৪ ঐ ঐ ঐ ঐ কসির আ াম্মদ, স িা ৃোঃ  ৃি 

ছছয়দ আ াম্মদ, উত্তর  ারিািং, 

 োঃ িৃন্দািন সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1888 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

২৫ ঐ ঐ ঐ ঐ আিুল কাসে , স িা ৃোঃ আলী 

আ াম্মদ, উত্তর  ারিািং,  োঃ 

িৃন্দািন সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1888 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

২৬ ঐ ঐ ঐ ঐ কসির আ াম্মদ, স িা ৃোঃ 

 সনরুজ্জা ান, উত্তর  ারিািং, 

 োঃ িৃন্দািন সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1947 2562 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

২৭ ঐ ঐ ঐ ঐ আবু্দর শুকু্কর গিং, স িা ৃোঃ 

সছসিক আ াম্মদ, উত্তর  ারিািং, 

গয়াল ারা

0.60  ারিািং Ñ Ñ 79 15588 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

২৮ ঐ ঐ ঐ ঐ নসজর আ াম্মদ, স িা ৃোঃ 

আিদুল  সজদ, উত্তর  ারিািং, 

 োঃ িৃন্দািন সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1888 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ
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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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৯ ঐ ঐ ঐ ঐ প্রদী  নাথ্, স িা ৃোঃ জািান 

নাথ্, উত্তর  ারিািং,  োঃ িৃন্দািন 

সখল

0.60  ারিািং Ñ Ñ 1888 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

৩০ ঐ ঐ ঐ ঐ িুধীর িড়ুয়া, স িা ৃোঃ যসিন্দ্র 

িড়ুয়া, উত্তর  ারিািং,  োঃ 

িৃন্দািন সখল

0.50  ারিািং Ñ Ñ 1888 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

৩১ ঐ ঐ ঐ ঐ েশ্মান মিাদ্ধ, স িা ৃোঃ, উত্তর 

 ারিািং,  োঃ িৃন্দািন সখল

0.50  ারিািং Ñ Ñ 1888 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

৩২ ঐ ঐ ঐ ঐ ম াজাফ্ফর আ ম্মদ, স িা ৃোঃ 

মিালাই ান,  ারিািং, মগাদার 

 াড়া

0.20  ারিািং Ñ Ñ থ্-538 2477 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

৩৩ ঐ ঐ ঐ ঐ নুর আল  (জ্বীন ফসকর) স িা 

ৃোঃ আবু্দল  াসক , উত্তর 

 ারিািং,  োঃ িৃন্দািন সখল

0.20  ারিািং Ñ Ñ 1888 2616 2 রসিি ঘর িাসড় ঐ

হারব্াং ক্তব্টটর মমাট ঃঃ 20.40

১ কক্সিাজার চকসরয়া e½eÜz †kL 

gywRe mvdvix 

cvK©

e½eÜz †kL gywRe 

mvdvix cvK©

DËg Kzgvi †`, wcZv t g„Z 

iex›`ª †`

০.২৪ ডুলাহাজরা ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ রসিি  র (কাচা,িাকা,মিস  িাকা) মজলা প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

দাসখল করা  সয়সছ।

Page 1457



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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২ ঐ ঐ ঐ ঐ
Qv‡ei Avnv¤§` (`y`y wgqv), 

wcZv t dRj Kwig
০.০৪ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
wMqvm DwÏb, wcZv t dRj 

Kwig
০.০৪ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
e`iæj Bmjvg, wcZv t dRj 

Kwig
০.০৪ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avjx Avnv¤§`, wcZv t g„Z 

†gv‡Qb Avjx
০.০২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvt Rmxg DwÏb, wcZv t 

kvnv`vZ Kwie
০.০২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvt m‡ivqvi ingvb, wcZv t 

g„Z nvweeyjøvn
০.০১ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
gbRyi Avjg, wcZv t g„Z 

†gv³vi †nv‡mb
০.০২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৯ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡Q‡bvqviv, wcZv t g„Z ggZvR ০.০২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

১০ ঐ ঐ ঐ ঐ
mybxj `vm, wcZv t g„Z Kvjv 

`vm
০.০১ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

১১ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvt Qv‡ei, wcZv t †gvRvd&di 

Avn¤§`
০.০৪ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

১২ ঐ ঐ ঐ ঐ
mRj KvwšÍ †`, wcZv t wngvsï 

†`
০.০১ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
mybxj KvwšÍ †`, wcZv t g„Z evwU 

†`
০.০১ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

১৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
AvwRRyj nK, wcZv t †gvt 

BmgvBj
০.০২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

১৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvt Qv‡`K, wcZv t gbRyi 

Avjg
০.২০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

১৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyi iwng, wcZv t g„Z dRj 

Kwig
০.০২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

১৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
RvKvwiqv, wcZv t Bmjvg 

mI`vMi
০.০২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

১৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
gbRyi Avjg, wcZv t †Rvbve 

Avjx
০.২৪ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

১৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
Wvt byiæj nK, wcZv t 

†gvRvd&di Avn¤§`
০.১২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

২০ ঐ ঐ ঐ ঐ
kwd Avjg, wcZv t g„Z Avby 

wgqv
০.১২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

২১ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avwbmyi ingvb, wcZv t g„Z 

Avãyi iwk`
০.১২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

২২ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvt Rqbvj, wcZv t g„Z 

kvnAvjg
০.২০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

২৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rv‡Ki Djøvn, wcZv t dRj 

Kwig
০.4.8 ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
Bgvg †nv‡mb, wcZv t Avkivd 

Avjx
০.২০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

২৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
nviæbyi ikx`, wcZv t g„Z 

bRiƒj †nv‡mb
০.০৫ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

২৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãym ï°zi, wcZv t dRj Kwig ০.৩০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

২৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rvjvj mI`vMi, wcZv t g„Z 

Avby wgqv
০.২৪ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

২৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
mwn`yj Bmjvg (mvay), wcZv t 

g„Z byiƒj Bmjvg
০.২৪ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

২৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
gwReyi ingvb, wcZv t g„Z 

Avwgi †nv‡mb
০.১২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৩০ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡mvbv wgqv, wcZv t g„Z †gvt 

†nv‡mb
০.১২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৩১ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gvt kwidzj Bmjvg, wcZv t 

Rvjvj Avnv¤§`
০.১২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৩২ ঐ ঐ ঐ ঐ
Awj Avnv¤§`, wcZv t g„Z 

†gv‡Qb Avjx
০.২০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৩৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rqbvj DÏxb, wcZv t wmivRyj 

nK
০.২০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৩৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
Rv‡Ki Avnv¤§`, wcZv t g„Z 

†gvQb Avjx
০.২০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
byiæ wgqv, wcZv t g„Z mv‡ne 

Avjx
০.২০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৩৬ ঐ ঐ ঐ ঐ Avãyj Mdyi, g„Z †gv‡Qb Avjx ০.১২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৩৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
Qv‡ei Avnv¤§`, wcZv t g„Z 

‡gv‡Qb Avjx
০.১২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৩৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj ReŸvi, wcZv t g„Z 

bwRi Avnv¤§`
০.১২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৩৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãym meyi, wcZv t g„Z bwRi 

Avnv¤§`
০.১২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৪০ ঐ ঐ ঐ ঐ
‡gv¯ÍvK Avnv¤§`, wcZv t 

gwbiæ¾vgvb
০.২০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৪১ ঐ ঐ ঐ ঐ
mvgmy Avjg, wcZv t g„Z Pvb 

wgqv
০.১২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৪২ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj nv‡mg, wcZv t g„Z `y`y 

wgqv
০.২৪ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৪৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
gbRyi Avjg, wcZv t g„Z 

nvweeyi ingvb
০.১২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৪৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avjx Avnv¤§`, wcZv t g„Z 

d‡qR Avnv¤§`
০.২৫ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৪৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
BQnvK, wcZv t g„Z kwdKyi 

Avnv¤§`
০.২০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ
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সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
wMqvm DwÏb, wcZv t g„Z Mby 

mI`vMi
০.২৮ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৪৭ ঐ ঐ ঐ ঐ
mvnve DÏxb, wcZv t g„Z Avãym 

mvjvg
০.২৪ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৪৮ ঐ ঐ ঐ ঐ gbRyi Avjg, wcZv t nvweeyjøvn ০.২৪ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৪৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
m‡ivqvi wgw¯¿, wcZv t g„Z 

gbRyi Avjg
০.২০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৫০ ঐ ঐ ঐ ঐ jvjy, wcZv t ˆQq` gvwS ০.৩০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৫১ ঐ ঐ ঐ ঐ
wmivRyj nK, wcZv t g„Z VvÛv 

wgqv
০.২০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৫২ ঐ ঐ ঐ ঐ
byiæj †nv‡Qb, wcZv t g„Z VvÛv 

wgqv
০.১২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৫৩ ঐ ঐ ঐ ঐ byiæj nK, wcZv t g„Z VvÛv wgqv ০.১২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৫৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj gwR`, wcZv t g„Z 

Rvjvj wmK`vi
০.২০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৫৫ ঐ ঐ ঐ ঐ QwKib, wcZv t BmgvBj ০.২০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৫৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
mvnveDÏxb, wcZv t g„Z AvãyQ 

Qvjvg
০.০২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ
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কযাোগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অস মি/ অসজম ি/ িন সিভাগ 

সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 

সনকে  স্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখসলর 

সিিরণ (িিমসেষ/ 

িসরজস ন অিস্থাি )

গৃ ীি িযিস্থা ( া লা/মজলা 

প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৭ ঐ ঐ ঐ ঐ ‡mvbv wgqv, wcZv t BmgvBj ০.০২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৫৮ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj Kv‡mg, wcZv t g„Z 

Avãyj Kv‡`i
০.০২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৫৯ ঐ ঐ ঐ ঐ
Avãyj Rwjj, wcZv t g„Z 

AwkDi ingvb
০.১০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৬০ ঐ ঐ ঐ ঐ Av‡gbv, wcZv t g„Z GLjvQ ০.২০ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৬১ ঐ ঐ ঐ ঐ AvãyQ ï°zi, wcZv t Kvjy ০.০১ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৬২ ঐ ঐ ঐ ঐ
gbPzi Avjg, wcZv t byiæj 

Avjg
০.০১ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৬৩ ঐ ঐ ঐ ঐ
mv‡n`v cvifxb, wcZv t g„Z 

kvnv`vZ †nv‡mb
০.০১ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৬৪ ঐ ঐ ঐ ঐ
dwi`ybœvnvi cvwL, wcZv t g„Z 

kvnv`vZ †nv‡mb
০.০১ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৬৫ ঐ ঐ ঐ ঐ
AvivdvZ, wcZv t g„Z cyZz 

WªvBfvi
০.০২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৬৬ ঐ ঐ ঐ ঐ
‰mq` Avjg, wcZv t ewki 

Avnv¤§`
০.০২ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ

৬৭ ঐ ঐ ঐ ঐ kvwdqv, ¯^vgx t kwdKzi ingvb ০.০৮ ঐ ৭৫৯ ১ ১৭০৬ ২ ঐ ঐ ঐ
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সনয়সিি অসেণীভূক্ত িন/ িন সিভাসগর 
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সিিরণ (িিমসেষ/ 
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প্রোিসন উসেদ প্রস্তাি 

ইিযাসদ আসছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নং মজলা উ সজলা মরঞ্জ সিে জিরদখলকারীর না  ি ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িিংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

িাফারী  াকম  ম াে ৮.০০

ম া্েোঃ 77.21
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