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

1 কক্সিাজার রা ু পাননরছড়া পাননরছড়া
না -ইউনুি ভূটু্ট, সপিা-আিু

িক্কর, িাাং-দঃ স ঠাছসড়  ১নাং

ওয়ার্ড

5.00

দসিণ স ঠাছসড়

1095, 

1783, 

1987, 

4008

478 1315, 1783, 

11531

রসিি িাগান মজলা প্র্রশািনন 

উনেদ প্র্স্তাি 

মদওয়া আনছ।

2 কক্সিাজার রা ু পাননরছড়া পাননরছড়া
আিুল কালা  আজাদ, সপিা- 

আিদুল ম ািানলি, িাাং-িাটপাড়া, 

১নাং ওয়ার্ড , রা ু, কক্সিাজার

5.00

দসিণ স ঠাছসড়

2040/23

41, 

1647

478 6921, 6971 রসিি িাগান মজলা প্র্রশািনন 

উনেদ প্র্স্তাি 

মদওয়া আনছ।

3 কক্সিাজার রা ু পাননরছড়া পাননরছড়া
ফসরদ (ফা ড ফসরদ),সপিা- আবু্দল 

 িলি, িাাং পাননরছড়া, রা ু, 

কক্সিাজার

5.00

দসিণ স ঠাছসড়

1647/23

45, 

2040/23

41,

478 7791 রসিি িাগান মজলা প্র্রশািনন 

উনেদ প্র্স্তাি 

মদওয়া আনছ।

4 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকূল
িানলহ আহম্মদ, সপাং  ৃি কসির

আহম্মদ, িাাং- পুিড রাজারকুল
1.00 মিানাইছসড় - - 6 - 301 2

রসিি

সিসভন্ন প্র্জাসির িাগান

5 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকুল
শসফ,সপাং  ৃি কানলাস য়া,িাাং-ঐ 1.00 মিানাইছসড় - - 6 - 301 2

রসিি
সিসভন্ন প্র্জাসির িাগান

6 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকুল ম াঃ জসহর উসিন,সপাং ম াস্তাক 

অহাং,িাাং- ঐ
0.90 রাজারকুল - - 8389 - 8893 2

রসিি
সিসভন্ন প্র্জাসির িাগান

7 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকুল ম াঃ  সহউসিন, সপাং অজ্ঞাি, িাাং-

ঐ
0.80 রাজারকুল - - 8380 - 8893 2

রসিি
সিসভন্ন প্র্জাসির িাগান

8 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকুল ম াঃ আঃ  রসহ ,সপাং 

িসদউররহ ান,িাাং- ঐ
0.70 রাজারকুল - - 3123 - 8826 2

রসিি
সিসভন্ন প্র্জাসির িাগান

9 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকুল ম াঃ হাসিিুর রহ ান,সপাং  ৃি 

ফজল কসির ,িাাং-ঐ
0.75 রাজারকুল - - 3123 - 8825 2

রসিি
সিসভন্ন প্র্জাসির িাগান

10 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকুল আঃ রসহ ,সপাং   ৃি 

ম াহাম্মদ,িাাং- ঐ
0.35 রাজারকুল - - 8380 - 8893 2

রসিি
সিসভন্ন প্র্জাসির িাগান

11 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকুল ম াঃ আজগর আলী,সপাং চাদ 

স য়া,িাাং- আদড শ গ্রা 
0.30 রাজারকুল - - 8382 - 8902 2

রসিি
সিসভন্ন প্র্জাসির িাগান

12 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকুল কাসিড ক শ ডা,সপাং সননরাদ শ ডািাাং- 

রা নকাট,
0.60 রাজারকুল - - 3256 - 9021 2

রসিি
সিসভন্ন প্র্জাসির িাগান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিয

ঘ) ব্যক্তি মাক্তিকানাধীন স্থায়ী স্থাপনাক্তব্হীন ভূক্তম (কৃক্তি জক্তম, চারণভূক্তম, ব্াগান, িব্ণ চাি, পক্তিি ভূক্তম ইিযাক্তি)

কক্সব্াজার িক্তিণ ব্ন ক্তব্ভাগ

ক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

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

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

13 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকুল আঃ জসলল ,সপাং  ৃি 

আশরাফজ্জা ান,িাাং-ঐ
0.75 রাজারকুল - - 3256 - 9021 2

রসিি
সিসভন্ন প্র্জাসির িাগান

14 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকুল নুর আহম্মদ ,সপাং নসজর 

আহম্মদ,িাাং-ঐ
1.00 রাজারকুল - - 3256 - 9021 2

রসিি
সিসভন্ন প্র্জাসির িাগান

15 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল রাজারকুল
আঃ  ানলক,সপাং  ৃি আস র 

হা জা,িাাং-  ধয  ম ানারপাড়া
0.65 রাজারকুল - - 3254 - 9022 2

রসিি

সিসভন্ন প্র্জাসির িাগান

16 কক্সিাজার রা ু রাজারকূল দাসরয়ারদীস ওসল আহ দ ,সপাং-আিুল 

মহািন,িাাং- ঐ
1.00 মধচুয়াপালাং - - 1086 - 2670 1

রসিি পাননর িরজ ও কৃসষ 

জস ।

17 কক্সিাজার উখসয়া রাজারকূল পাগলসর িসল
খুইল্লা  সয়া পসিা- কালু  সয়া িাাং 

িত্তািলী উখসয়া, কক্সিাজার
0.75 পাগলসরিসল - - ১৮২৯ - 1765 2

রসিি

কৃসষ জস 

18 কক্সিাজার উখসয়া রাজারকূল পাগলসর িসল
শাহ আল  পসিাঃন াঃ রফসক িাাং 

িত্তািলী উখসয়া, কক্সিাজার
1.00 পাগলসরিসল - - ১৮২৯ - 1765 2

রসিি

পাননর িরজ১টি

19 কক্সিাজার উখসয়া রাজারকূল পাগলসর িসল ম াহাম্মদ িয়য়দ  পসিাঃ ম াক্লনি 

িাাং  িাাং িত্তািলী উখসয়া, 

কক্সিাজার

1.75 পাগলসরিসল - - ১৮২৯ - 1765 2

রসিি

কৃসষ জস 

20 কক্সিাজার উখসয়া রাজারকূল পাগলসর িসল ম া শুকু্কর পসিাঃ ম াক্লনি 

আহাম্মদ িাাং পাগলসর িসল উখসয়া, 

কক্সিাজার

0.75 পাগলসরিসল - - ১৮২৯ - 1765 2

রসিি
পাননর িরজ ও কৃসষ 

জস 

21 কক্সিাজার উখসয়া রাজারকূল পাগলসর িসল িাদশা  সয়া পসিাঃ ই া  উিসন 

িাাং পাগলসর িসল উখসয়া, 

কক্সিাজার

1.75 পাগলসরিসল - - ১৮২৯ - 1765 2

রসিি
পাননর িরজ ও কৃসষ 

জস 

22 কক্সিাজার উখসয়া রাজারকূল পাগলসর িসল
ম াঃজা াল উিসন পসিাঃিয়য়দ  

আহাম্মদ  িাাং পাগলসর িসল 

উখসয়া, কক্সিাজার

0.75 পাগলসরিসল - - ১৮২৯ - 1765 2

রসিি

পাননর িরজ ও কৃসষ 

জস 

23 কক্সিাজার উখসয়া রাজারকূল পাগলসর িসল
আইইয়ুি পসিাঃলালু  সয়া  িাাং 

পাগলসর িসল উখসয়া, কক্সিাজার
1.25 পাগলসরিসল - - ১৮২৯ - 1765 2

রসিি
পাননর িরজ ও কৃসষ 

জস 

24 কক্সিাজার উখসয়া রাজারকূল পাগলসর িসল
টীটু পসিাঃিয়য়দ  আহাম্মদ  িাাং 

পাগলসর িসল উখসয়া, কক্সিাজার
0.75 পাগলসরিসল - - ১৮২৯ - 1765 2

রসিি
পাননর িরজ ও কৃসষ 

জস 

25 কক্সিাজার উখসয়া রাজারকূল পাগলসর িসল আজগর আলী পসিাঃ লাল  সয়া 

িাাং পাগলসর িসল উখসয়া, 

কক্সিাজার

0.40 পাগলসরিসল - - ১৮২৯ - 1765 2

রসিি
পাননর িরজ ও কৃসষ 

জস 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

26 কক্সিাজার উখসয়া রাজারকূল পাগলসর িসল
আবু্দল িালা  পসিা শসফ িাাং 

পাগলসর িসল উখসয়া, কক্সিাজার
1.25 পাগলসরিসল - - ১৮২৯ - 1765 2

রসিি
পাননর িরজ ও কৃসষ 

জস 

27 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ওয়ালাপালাং কা াল স য়া, সপিা- নুরু আহ দ, 

িাাং- করই িুসনয়া

0.40 ওয়ালাপালাং -- -- 3460 2 3508 2 কৃসষ/িাগান/পসিি

28 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ওয়ালাপালাং  সিয়দ আল , সপিা- রসশদ 

আহ দ িাাং- করই িুসনয়া

0.25 ওয়ালাপালাং -- -- 5179 2 5047 2 কৃসষ/িাগান/পসিি

29 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ওয়ালাপালাং আস র হা জা, সপিা-  ৃি 

মিানল ান, িাাং- করই িুসনয়া

0.40 ওয়ালাপালাং -- -- 5361 2 5332 2 কৃসষ/িাগান/পসিি

30 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ওয়ালাপালাং আিু আহ দ, সপিা-  ৃি 

মিানল ান, িাাং- করই িুসনয়া

0.40 ওয়ালাপালাং -- -- 5361 2 5332 2 কৃসষ/িাগান/পসিি

31 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ওয়ালাপালাং আসল িীন, সপিা-  ৃি মগারা 

স য়া, িাাং- করই িুসনয়া

0.30 ওয়ালাপালাং -- -- 3460 2 3508 2 কৃসষ/িাগান/পসিি

32 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ওয়ালাপালাং কা াল উিীন, গাং- মচনহর আলী, 

িাাং- করই িুসনয়া

0.60 ওয়ালাপালাং -- -- 3460 2 3508 2 কৃসষ/িাগান/পসিি

33 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ওয়ালাপালাং আস র মহাছন সপিা-  ৃি জানকর 

মহাছন, িাাং- মর্ইলপাড়া

0.25 ওয়ালাপালাং -- -- 5262 2 5093 2 কৃসষ/িাগান/পসিি

34 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ওয়ালাপালাং ম া: ইিলা , সপিা-  ৃি িফর 

 ুলু্লক, িাাং- মজাকিুসনয়া

3.00 ওয়ালাপালাং -- -- 5361 2 5332 2 কৃসষ/িাগান/পসিি

35 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ওয়ালাপালাং  আিুল গফুর, সপিা-  ৃি রসশদ 

আহ দ, িাাং- মর্ইলপাড়া

1.00 ওয়ালাপালাং -- -- 5273 2 5332 2 কৃসষ/িাগান/পসিি

36 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া ওয়ালাপালাং শাহ জাহান, সপিা-  ৃি রসশদ 

আহ দ, িাাং- মর্ইলপাড়া

1.40 ওয়ালাপালাং -- -- 5273 2 5332 2 কৃসষ/িাগান/পসিি

37 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় শহীদুল্লাহ সপিা-  ৃি নুরুল 

ইিলা  িাাং- খয়রাসিপাড়া

1.20 রাজাপালাং -- -- 10316 2 10453 2 কৃসষ জস 

38 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ ইিলা  সপিা-  ৃি কালা 

স য়া িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.50 রাজাপালাং -- -- 10316 2 10453 2 কৃসষ জস 

39 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নুর আহ দ সপিা- শা শুল আল  

িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.95 রাজাপালাং -- -- 10316 2 10453 2 কৃসষ জস 

40 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় িাহাি উসিন সপিা- ম াজানহর 

স য়া িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.70 রাজাপালাং -- -- 10316 2 10453 2 কৃসষ জস উনেদ প্র্স্তাি আনছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 
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 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

41 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিদুল্লাহ সপিা- হানফজ কসির 

আহ দ িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.63 রাজাপালাং -- -- 10316 2 10453 2 কৃসষ জস উনেদ প্র্স্তাি আনছ

42 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় িাজর  ুলু্লক সপিা-  ৃি হাজী 

জালাল িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.60 রাজাপালাং -- -- 10316 2 10453 2 কৃসষ জস উনেদ প্র্স্তাি আনছ

43 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিদুল হাস দ সপিা- আিদু শুকু্কর 

িাাং- খয়রাসিপাড়া

1.20 রাজাপালাং -- -- 10316 2 10453 2 কৃসষ জস উনেদ প্র্স্তাি আনছ

44 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ ফারুক সপিা- সছসিক 

আহ দ িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.40 রাজাপালাং -- -- 10316 2 10453 2 কৃসষ জস উনেদ প্র্স্তাি আনছ

45 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিদুি মছািাহান সপিা- সছয়দ 

নুর িাাং- ম ানগশ^াার ম ানা

1.20 রাজাপালাং -- -- 10316 2 10453 2 কৃসষ জস উনেদ প্র্স্তাি আনছ

46 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ জসি  উসিন সপিা- আিদুি 

ছালা  িাাং- ম ানগশ^াার ম ানা

0.50 রাজাপালাং -- -- 10316 2 10453 2 কৃসষ জস 

47 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ¦আিদুি ছালা  সপিা- আিুল 

কালা  িাাং- কসিরার ম ানা

0.70 রাজাপালাং -- -- 10316 2 10453 2 কৃসষ জস উনেদ প্র্স্তাি আনছ

48 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় কসির আহ দ সপিা-  ৃি 

ম াজানহর স য়া িাাং- কসিরার ম ানা

0.50 রাজাপালাং -- -- 10316 2 10453 2 কৃসষ জস উনেদ প্র্স্তাি আনছ

49 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ছসল  উল্লাহ সপিা-  ৃি রসশদ 

আহ দ িাাং- কসিরার ম ানা

1.20 রাজাপালাং -- -- 10316 2 10453 2 কৃসষ জস উনেদ প্র্স্তাি আনছ

50 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড়  ীর কানশ  সপিা- সছয়দ মহানিন 

িাাং- ম াঃ আলীর ম ানা

1.20 রাজাপালাং -- -- 10316 2 10453 2 কৃসষ জস 

51 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ ফারুক সপিা-  ৃি জস র 

মহানিন িাাং- মদাছসড়

0.40 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

52 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় সছয়দ আল  সপিা- ম াঃ ইস্কান্দর 

িাাং- মদাছসড়

0.20 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

53 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নুরুল ইিলা  (ভুনট্টা) সপিা- 

ম াঃ ইস্কান্দর িাাং- মদাছসড়

0.40 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

54 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় উ র হা জা সপিা-  ৃি ফজল 

কসর  িাাং- মদাছসড়

0.40 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

55 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ ইিলা  সপিা- আিদুল 

 ানজদ িাাং- মদাছসড়

0.30 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 
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 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

56 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিদুল  ানজদ সপিা-  ৃি 

িসদউর রহ ান িাাং- মদাছসড়

0.20 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

57 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় কসির আহ দ সপিা-  ৃি নুর 

ম াহাম্মদ িাাং- মদাছসড়

0.30 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

58 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আসজজুর রহ ান সপিা-  ৃি ছস  

উসিন িাাং- মদাছসড়

0.20 রাজাপালাং -- -- 11519 2 12222 2 কৃসষ জস 

59 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নুর ম াহাম্মদ সপিা-  ৃি হাসিিুর 

রহ ান িাাং- মদাছসড়

0.20 রাজাপালাং -- -- 11519 2 12222 2 কৃসষ জস 

60 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড়  সিউর রহ ান সপিা-  ৃি ছস  

উসিন িাাং- মদাছসড়

0.20 রাজাপালাং -- -- 11519 2 12222 2 কৃসষ জস 

61 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ¦আিদুর রহ ান সপিা-  ৃি ছস  

উসিন িাাং- মদাছসড়

0.20 রাজাপালাং -- -- 11519 2 12222 2 কৃসষ জস 

62 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ছসির আহ দ সপিা-  ৃি 

ছনল ান িাাং- মদাছসড়

0.10 রাজাপালাং -- -- 11519 2 12222 2 কৃসষ জস 

63 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আয়ুি আলী সপিা-  ৃি আজগর 

আলী িাাং- মদাছসড়

0.20 রাজাপালাং -- -- 11519 2 12222 2 কৃসষ জস 

64 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় সছয়দ নুর সপিা-  ৃি সিরাজ স য়া 

িাাং- মদাছসড়

0.20 রাজাপালাং -- -- 11519 2 12222 2 কৃসষ জস 

65 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় হাছন আলী সপিা-  ৃি  কিুল 

আহ দ িাাং- মদাছসড়

0.15 রাজাপালাং -- -- 11519 2 12222 2 কৃসষ জস 

66 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম ৌলভী জাহাঙ্গীর সপিা-  ৃি 

ম ৌলভী আঃ িালা  িাাং- মদাছসড়

0.20 রাজাপালাং -- -- 11519 2 12222 2 কৃসষ জস 

67 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নুরুল ইিলা  (কালু) সপিা-  ৃি 

নসজর আহ দ িাাং- মদাছসড়

0.20 রাজাপালাং -- -- 11519 2 12222 2 কৃসষ জস 

68 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিদুর রসহ  সপিা-  ৃি নসজর 

আহ দ িাাং- মদাছসড়

0.20 রাজাপালাং -- -- 11519 2 12222 2 কৃসষ জস 

69 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আ ানি উল্লাহ সপিা-  ৃি আলী 

স য়া িাাং- মদাছসড়

0.10 রাজাপালাং -- -- 11519 2 12222 2 কৃসষ জস 

70 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিদুি ছালা  সপিা- আিদুল 

 ানজদ িাাং- মদাছসড়

0.30 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

71 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিু সছয়দ সপিা-  ৃি আিদুল 

হাসক  িাাং- মদাছসড়

0.40 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

72 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় সছয়দ আল  সপিা- মহানিন 

আলী িাাং- মদাছসড়

0.30 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

Page 5



ম ৌজা
সি.এি  
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

73 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আস ন উল্লাহ সপিা-  ৃি আিদুি 

ছালা  িাাং- মদাছসড়

0.40 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

74 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিা উল্লাহ সপিা-  ৃি আিদুল 

কানদর িাাং- মদাছসড়

0.20 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

75 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নুরুল ইিলা  সপিা-  ৃি আিদুল 

 ানলক িাাং- মদাছসড়

0.40 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

76 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় শসফ আল  সপিা-  ৃি আিদুর 

রসশদ িাাং- মদাছসড়

0.20 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

77 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় িসশর উল্লাহ সপিা-  ৃি আিদুি 

ছালা  িাাং- মদাছসড়

0.20 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

78 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় হাজী মলাক ান সপিা-  ৃি ছানল 

আহ দ িাাং- মদাছসড়

0.20 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

79 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিদুল গফুর সপিা-  ৃি ছানল 

আহ দ িাাং- মদাছসড়

0.30 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

80 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় মিলাল সপিা-  ৃি সিরাজ স য়া 

িাাং- মদাছসড়

0.30 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

81 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ জালাল সপিা-  ৃি সিরাজ 

স য়া িাাং- মদাছসড়

0.30 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

82 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় শাহ জাহান সপিা- আিদুল জিার 

িাাং- মদাছসড়

0.20 রাজাপালাং -- -- 11505 2 12053 1 কৃসষ জস 

83 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিদুল হক সপিা-  ৃি িাজর 

 ুলু্লক িাাং- হসরণ ারা

0.60 রাজাপালাং -- -- 11033 2 11039 1 কৃসষ জস 

84 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিদুল  ানলক সপিা-  ৃি 

আিদুল গসণ িাাং- হসরণ ারা

0.60 রাজাপালাং -- -- 11034 2 11040 11038 কৃসষ জস 

85 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ ইব্রাহী  সপিা- আিদুল 

 ানলক িাাং- হসরণ ারা

0.50 রাজাপালাং -- -- 11034 2 11040 11038 কৃসষ জস 

86 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় মহাছন আহ দ সপিা-  ৃি 

আিদুল খানলক িাাং- হসরণ ারা

0.50 রাজাপালাং -- -- 11034 2 11040 11038 কৃসষ জস 

87 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড়  াহ ুদ আল  সপিা-  ৃি নুরুল 

ইিলা  িাাং- হসরণ ারা

0.60 রাজাপালাং -- -- 11034 2 11040 11038 কৃসষ জস 

88 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিদুি ছালা  সপিা-  ৃি জস র 

আহ দ িাাং- হসরণ ারা

0.50 রাজাপালাং -- -- 11034 2 11040 11038 কৃসষ জস 

89 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিদুল গফুর সপিা-  ৃি আলী 

স য়া িাাং- হসরণ ারা

1.00 রাজাপালাং -- -- 11034 2 11040 11038 কৃসষ জস 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

90 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ আল গীর সপিা- মহানিন 

আহ দ িাাং- হসরণ ারা

0.50 রাজাপালাং -- -- 11034 2 11040 11038 কৃসষ জস 

91 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিদুল জিার সপিা-  ৃি নসজর 

আহ দ িাাং- হসরণ ারা

0.40 রাজাপালাং -- -- 11034 2 11040 11038 কৃসষ জস 

92 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় সিরাজুল হক সপিা-  ৃি আিু 

িানলি িাাং- হসরণ ারা

1.20 রাজাপালাং -- -- 11034 2 11040 11038 কৃসষ জস 

93 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড়  ীর কানশ  সপিা-  ৃি আিদুল 

হাসক  িাাং- হসরণ ারা

0.50 রাজাপালাং -- -- 11034 2 11040 11038 কৃসষ জস 

94 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় জালাল আহ দ সপিা-  ৃি  ীর 

কানশ  িাাং- হসরণ ারা

1.20 রাজাপালাং -- -- 11034 2 11040 11038 কৃসষ জস 

95 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় সছসিক আহ দ সপিা-  ীর 

কানশ  িাাং- হসরণ ারা

1.50 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

96 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ছাসির আহ দ সপিা-  ীর কানশ  

িাাং- হসরণ ারা

1.00 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

97 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নুর আহ দ সপিা-  ীর কানশ  

িাাং- হসরণ ারা

1.40 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

98 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ফসরদ আল  সপিা-  ৃি আস র 

মহানিন িাাং- হসরণ ারা

1.20 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

99 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আলী আহ দ সপিা- কানদর িকিু 

িাাং- হসরণ ারা

1.30 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

100 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় মহানিন আহ দ সপিা-  ৃি 

ছনল ান িাদশা িাাং- হসরণ ারা

1.00 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

101 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় জা াল উসিন সপিা- মহানিন 

আহ দ িাাং- হসরণ ারা

1.20 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

102 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় রসফক উসিন সপিা- মহানিন 

আহ দ িাাং- হসরণ ারা

1.00 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

103 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় সছয়দ আহ দ সপিা-  ৃি 

মিানল ান িাাং- হসরণ ারা

1.50 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

104 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় খানলদা মিগ  স্বা ী- সছয়দ 

আল  িাাং- হসরণ ারা

1.00 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

105 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ শাহ জাহান সপিা- সিরাজুল 

হক িাাং- হসরণ ারা

1.40 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 
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কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

106 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ ইিলা  সপিা- সছয়দ 

আহ দ িাাং- হসরণ ারা

1.30 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

107 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিুল হানশ  সপিা-  ৃি আিদুি 

ছালা  িাাং- হসরণ ারা

1.00 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

108 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিদুল আসজজ সপিা-  ৃি নসজর 

আহ দ িাাং- হসরণ ারা

1.50 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

109 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় সছয়দ আল  সপিা- আিদুি 

ছালা  িাাং- হসরণ ারা

1.40 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

110 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ ইউনুছ সপিা-   ৃি আসজ  

উসিন িাাং- হসরণ ারা

1.00 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

111 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ উি ান সপিা-  ৃি হাছন 

আলী িাাং- হসরণ ারা

1.20 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

112 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ ইউনুছ সপিা-  ৃি হাছন 

আলী িাাং- হসরণ ারা

1.40 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

113 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় কানশ  আলী সপিা- ম াঃ কালু 

িাাং- হসরণ ারা

1.50 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

114 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় হারুন অর রসশদ সপিা-  ৃি আলী 

মহানিন িাাং- হসরণ ারা

1.00 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

115 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আস নুর রসশদ সপিা-  ৃি আলী 

মহানিন িাাং- হসরণ ারা

1.30 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

116 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ ম াছা সপিা-  ৃি আলী 

মহানিন িাাং- হসরণ ারা

1.00 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

117 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ মহানিন সপিা-  ৃি আলী 

আহ দ িাাং- হসরণ ারা

1.50 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

118 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় সছয়দ মহানিন সপিা-  ৃি আলী 

আহ দ িাাং- হসরণ ারা

1.40 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

119 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আস র মহানিন সপিা-  ৃি আলী 

আহ দ িাাং- হসরণ ারা

1.20 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

120 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নুরুল আস ন সপিা-  ৃি আলী 

আহ দ িাাং- হসরণ ারা

1.00 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

121 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় িাহাি উসিন সপিা- আহ দ 

মহানিন িাাং- হসরণ ারা

1.50 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

122 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নাসছর উসিন সপিা-  ৃি আলী 

আহ দ িাাং- হসরণ ারা

1.40 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

123 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নুরুল আল  সপিা- খসলল আহ দ 

িাাং- হসরণ ারা

1.50 রাজাপালাং -- -- 11023 2 11029 1 কৃসষ জস 

124 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড়  নজুর আল  সপিা- নুর আহ দ 

িাাং- হসরণ ারা

1.20 রাজাপালাং -- -- 7861 2 9124 2 কৃসষ জস 

125 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ িািুল সপিা-  াওঃ রসশদ 

আহ দ িাাং- হসরণ ারা

1.00 রাজাপালাং -- -- 7861 2 9124 2 কৃসষ জস 

126 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ কা াল সপিা- ম াঃ মহানিন 

িাাং- হসরণ ারা

1.10 রাজাপালাং -- -- 7861 2 9124 2 কৃসষ জস 

127 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় সছয়দ নুর সপিা-  কিুল আহ দ 

িাাং- হসরণ ারা

1.00 রাজাপালাং -- -- 7861 2 9124 2 কৃসষ জস 

128 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ রসফক সপিা- সছয়দ আহ দ 

িাাং- হসরণ ারা

1.20 রাজাপালাং -- -- 7861 2 9124 2 কৃসষ জস 

129 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নাসজর মহানিন সপিা-  ৃি আস র 

আলী িাাং- হসরণ ারা

1.20 রাজাপালাং -- -- 7861 2 9124 2 কৃসষ জস 

130 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিুল মহানিন সপিা- নাসজর 

মহানিন িাাং- হসরণ ারা

1.10 রাজাপালাং -- -- 7861 2 9124 2 কৃসষ জস 

131 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিুল  নজুর সপিা- নাসজর 

মহানিন িাাং- হসরণ ারা

1.00 রাজাপালাং -- -- 7861 2 9124 2 কৃসষ জস 

132 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় সছয়দ মহানিন সপিা- আিুল 

কানশ  িাাং- হসরণ ারা

1.10 রাজাপালাং -- -- 7861 2 9124 2 কৃসষ জস 

133 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ আজাদ সপিা- আিুল কানশ  

িাাং- হসরণ ারা

1.20 রাজাপালাং -- -- 7861 2 9124 2 কৃসষ জস 

134 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আলী মহানিন সপিা- আিুল 

কানশ  িাাং- হসরণ ারা

1.30 রাজাপালাং -- -- 7861 2 9124 2 কৃসষ জস 

135 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিুল কানশ  সপিা-  ৃি আিদুল 

হাসক  িাাং- হসরণ ারা

1.00 রাজাপালাং -- -- 7861 2 9124 2 কৃসষ জস 

136 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ইউিুফ আলী সপিা-  ৃি ম নহর 

আলী িাাং- হসরণ ারা

1.00 রাজাপালাং -- -- 7861 2 9124 2 কৃসষ জস 

137 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম ৌলভী হানশ  সপিা-  ৃি ম নহর 

আলী িাাং- হসরণ ারা

1.10 রাজাপালাং -- -- 7861 2 9124 2 কৃসষ জস 

138 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় শা শুল আল  সপিা-  ৃি আলী 

আহ দ িাাং- হসরণ ারা

0.10 রাজাপালাং -- -- 10285 2 10553 2 কৃসষ জস 
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কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

139 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় মিানালী স সি সপিা-  ৃি আিদুল 

িারী িাাং- হসরণ ারা

0.14 রাজাপালাং -- -- 10285 2 10553 2 কৃসষ জস 

140 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় হাসক  আলী সপিা-  ৃি আিদুল 

জসলল িাাং- হসরণ ারা

0.10 রাজাপালাং -- -- 10285 2 10553 2 কৃসষ জস 

141 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় সদদারুল আল  সপিা- নুর আল  

িাাং- হসরণ ারা

1.15 রাজাপালাং -- -- 10285 2 10553 2 কৃসষ জস 

142 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নুর আল  সপিা- িসদউর রহ ান 

িাাং- হসরণ ারা

0.50 রাজাপালাং -- -- 10285 2 10553 2 কৃসষ জস 

143 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় উি ান গসণ সপিা- ম াঃ শাহ 

জাহান িাাং- খয়রাসিপাড়া

1.20 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

144 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড়  কিুদুল সপিা-  ৃি ম াঃ কানশ  

িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.10 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

145 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নুরুল ইিলা  সপিা- িসদউর 

রহ ান িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.95 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

146 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিদুি ছালা  সপিা- িসদউর 

রহ ান িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.10 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

147 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ আলী সপিা- িসদউর রহ ান 

িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.65 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

148 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নুর ম াহাম্মদ সপিা- ম াঃ কালু 

িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.50 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

149 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় গুরা স য়া সপিা- ম াঃ কালু িাাং- 

খয়রাসিপাড়া

0.70 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

150 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ই া  শরীফ সপিা-  ৃি 

ম াজানহর স য়া িাাং- খয়রাসিপাড়া

1.00 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

151 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ শরীফ সপিা-  ৃি ম াজানহর 

স য়া িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.30 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

152 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় শহীদুল ইিলা  সপিা- হাছান 

শরীফ িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.98 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

153 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় জসি  উসিন সপিা- আিদুর রসহ  

িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.84 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

154 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড়  নজুর আল  সপিা- ম াঃ 

মলাক ান িাাং- খয়রাসিপাড়া

1.25 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

155 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ কা াল উসিন সপিা- আিু 

কানশ  িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.65 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

156 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় জসি  উসিন সপিা- আিুল 

কানশ  িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.20 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

157 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় রসহ  উসিন সপিা- আিুল কানশ  

িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.80 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

158 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিদুল  ন্নান সপিা- ছসির 

আহ দ িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.15 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

159 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নুরুল হক সপিা-  ৃি আলী  দন 

িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.20 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

160 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম ৌলভী জয়নাল সপিা-  ৃি আলী 

 দন িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.30 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

161 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় খাইরুল হক সপিা-  ৃি আলী 

 দন িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.25 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

162 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ইব্রাহী  স সি সপিা-  ৃি আিদুল 

গসণ িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.95 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

163 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নাসজর মহানিন সপিা-  ৃি ম াঃ 

কালু িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.50 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

164 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় সফনরাজ স য়া সপিা- আিদুর 

রহ ান িাাং- খয়রাসিপাড়া

1.10 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

165 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড়   িাজ স য়া সপিা- আিদুর 

রহ ান িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.50 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

166 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় িাহাি উসিন সপিা- আিদুর 

রহ ান িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.68 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

167 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় িরওয়ার আল  সপিা-  ৃি সছয়দ 

আল  িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.25 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

168 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড়  নজুর আল  সপিা-  ৃি আলী 

আকির িাাং- খয়রাসিপাড়া

1.20 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

169 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ উি ান সপিা-  ৃি 

মদনলায়ার মহানিন িাাং- 

খয়রাসিপাড়া

0.90 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 
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কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

170 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ ছস  সপিা-  ৃি মদনলায়ার 

মহানিন িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.75 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

171 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় সছয়দ আল  সপিা-  ৃি ম াঃ 

আলী িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.35 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

172 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় মিলাল উসিন সপিা-  ৃি ম াঃ 

আলী িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.45 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

173 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় মহলাল উসিন সপিা-  ৃি ম াঃ 

আলী িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.30 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

174 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নুরুল ইিলা  সপিা-  ৃি 

মিালিান আহ দ িাাং- 

খয়রাসিপাড়া

0.65 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

175 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় জাসগর মহানিন সপিা-  ৃি ফসকর 

আহ দ িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.15 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

176 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ মহানিন সপিা-  ৃি িসদউর 

রহ ান িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.20 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

177 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ হানশ  সপিা-  ৃি িসদউর 

রহ ান িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.15 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

178 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় শহীদুল ইিলা  সপিা- আিদুল 

জসলল িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.30 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

179 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় জসহর ড্রাইভার সপিা-  ৃি আিদুর 

রসশদ িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.30 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

180 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ ইসিছ সপিা-  ৃি ম াজানহর 

স য়া িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.25 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

181 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় দরনিশ আলী সপিা-  ৃি নুরুল 

হক িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.10 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

182 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আলী মহানিন সপিা-  ৃি নুরুল 

হক িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.30 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

183 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় মহাছন আলী সপিা-  ৃি নুরুল 

হক িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.10 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 
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কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

184 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় িরওয়ার আল  সপিা- আিদুি 

ছালা  িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.10 রাজাপালাং -- -- 11055 2 11057 65 কৃসষ জস 

185 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আলী আহ দ সপিা-  ৃি আিদুর 

রসশদ িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.15 রাজাপালাং -- -- 11055 2 11057 65 কৃসষ জস 

186 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় রসফক উসিন সপিা-  ৃি জালাল 

আহ দ িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.10 রাজাপালাং -- -- 11055 2 11057 65 কৃসষ জস 

187 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিদুর রসহ  সপিা-  ৃি ম াঃ 

কালু িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.15 রাজাপালাং -- -- 11055 2 11057 65 কৃসষ জস 

188 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় শহীদুল্লাহ সপিা- আিদুর রসহ  

িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.20 রাজাপালাং -- -- 11055 2 11057 65 কৃসষ জস 

189 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় শাহ জাহান সপিা- লাল আল  

িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.10 রাজাপালাং -- -- 11055 2 11057 65 কৃসষ জস 

190 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ রুনিল সপিা-  ৃি নুর 

আহ দ িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.10 রাজাপালাং -- -- 11055 2 11057 65 কৃসষ জস 

191 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আলী মহানিন সপিা-  ৃি নুর 

আহ দ িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.10 রাজাপালাং -- -- 11055 2 11057 65 কৃসষ জস 

192 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় জা াল উসিন সপিা-  ৃি নুর 

আহ দ িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.15 রাজাপালাং -- -- 11055 2 11057 65 কৃসষ জস 

193 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় নুরুল হক সপিা- ম াঃ মহানিন 

িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.15 রাজাপালাং -- -- 11055 2 11057 65 কৃসষ জস 

194 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় কা াল উসিন সপিা- ম াঃ 

মহানিন িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.15 রাজাপালাং -- -- 11055 2 11057 65 কৃসষ জস 
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

195 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড়  সহ উসিন সপিা- মিালিান 

আহ দ িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.15 রাজাপালাং -- -- 11058 2 11045 1 কৃসষ জস 

196 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম াঃ হানশ  সপিা- আলী আহ দ 

িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.15 রাজাপালাং -- -- 11058 2 11045 1 কৃসষ জস 

197 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় শাহ জাহান সপিা- ফসকর আহ দ 

িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.15 রাজাপালাং -- -- 11058 2 11045 1 কৃসষ জস 

198 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় রসফক উসিন সপিা- আিুল 

কানশ  িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.45 রাজাপালাং -- -- 11058 2 11045 1 কৃসষ জস 

199 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় শাহ আল  সপিা-  ৃি ম াঃ 

কানশ  িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.45 রাজাপালাং -- -- 11058 2 11045 1 কৃসষ জস 

200 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ম ৌলভী ফসরদ সপিা- আিদুি 

মছািাহান িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.86 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

201 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় িুনরন্দ্র শ ডা সপিা-  ৃি মহ ন্দ্র 

শ ডা িাাং- খয়রাসিপাড়া

1.05 রাজাপালাং -- -- 10328 2 10473 2 কৃসষ জস 

202 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় রা চরণ শীল সপিা-  ৃি প্র্িনসজৎ 

শীল িাাং- খয়রাসিপাড়া

1.15 রাজাপালাং -- -- 10327 2 10455 2 কৃসষ জস 

203 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় িাধন শীল সপিা-  ৃি প্র্িনসজৎ 

শীল িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.75 রাজাপালাং -- -- 10327 2 10455 2 কৃসষ জস 

204 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় টিপু শীল সপিা- মগৌরাঙ্গ শীল িাাং- 

খয়রাসিপাড়া

1.30 রাজাপালাং -- -- 10327 2 10455 2 কৃসষ জস 

205 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় ি ীর কাসন্ত মদ সপিা- িুিল কাসন্ত 

মদ িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.88 রাজাপালাং -- -- 10327 2 10455 2 কৃসষ জস 

206 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় সিনঞ্চ শীল সপিা- শশী কু ার শীল 

িাাং- খয়রাসিপাড়া

1.25 রাজাপালাং -- -- 10327 2 10455 2 কৃসষ জস 

207 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় িুনীল শীল সপিা- শশী কু ার শীল 

িাাং- খয়রাসিপাড়া

1.20 রাজাপালাং -- -- 10327 2 10455 2 কৃসষ জস 

208 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় দুলাল শ ডা সপিা- শশী কু ার শীল 

িাাং- খয়রাসিপাড়া

1.00 রাজাপালাং -- -- 10327 2 10455 2 কৃসষ জস 

209 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় সিজয় শীল সপিা-  ৃি সনরঞ্জন 

শীল িাাং- খয়রাসিপাড়া

1.40 রাজাপালাং -- -- 10327 2 10455 2 কৃসষ জস 

210 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় জসি  উসিন সপিা- আিদুি 

ছালা  িাাং- খয়রাসিপাড়া

0.91 রাজাপালাং -- -- 10327 2 10455 2 কৃসষ জস 

211 কক্সিাজার উসখয়া উসখয়া মদাছসড় আিা উল্লাহ সপিা- আলী আহ দ 

িাাং- খয়রাসিপাড়া

1.45 রাজাপালাং -- -- 10327 2 10455 2 কৃসষ জস 

মমাট : 162.47
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ন

সি.এি দাগ
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

১ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া আব্দুল মোনাফ মেম্বার, রিতা: এশা 

আলী, সাাং-মেমুরশয়া, চকররয়া

১০.০০০ মেমুরশয়া নাই নাই ১ ০ ৪৯৯ নাই েৎস্য ও লবণ চাষ

২ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া জাহাঙ্গীর গাং, রিতা: ছাববর 

আহেদ, সাাং-মেমুরশয়া, চকররয়া

১৫.০০০ মেমুরশয়া ১ ৪৯৯ েৎস্য ও লবণ চাষ

৩ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া বাবলা মচয়ারম্যান, রিতা: টুকু রেয়া, 

সাাং-ইরলরশয়া, চকররয়া

১৫.০০০ মেমুরশয়া ১ ও ৬০১ ৪৯৯, ৪৯৭ ও ৭৫৯ েৎস্য ও লবণ চাষ

৪ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া বদী আলে, রিতা: েঈনুল হক, সাাং-

মেমুরশয়া, চকররয়া

১৫.০০০ মেমুরশয়া ৬০১ ৪৯৭/ ৭৫৯ েৎস্য ও লবণ চাষ

৫ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া নুর আলে, রিতা: আলী রেয়া, সাাং-

মেমুরশয়া, চকররয়া

১৫.০০০ মেমুরশয়া ৬০১ ৪৯৭/ ৭৫৯ েৎস্য ও লবণ চাষ

৬ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া আবছার, রিতা: ছোদ আলী, সাাং-

মেমুরশয়া, চকররয়া

১০.০০০ মেমুরশয়া ৬০১ ৪৯৭/ ৭৫৯ েৎস্য ও লবণ চাষ

৭ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া এরশাদ, রিতা: আহেদ আলী,  সাাং-

মেমুরশয়া, চকররয়া

৬.৪১০ মেমুরশয়া ৬০১ ও ২৫৯ ৪৯৭/ ৭৫৯, ১৫০১ েৎস্য ও লবণ চাষ

৮ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া বাবুল, রিতা: ফারুক আহেদ, সাাং-

মকানাখালী, চকররয়া

৬.৮৬০ মকানাখালীর ম ানা ৫৪০ ১২৮৪ েৎস্য ও লবণ চাষ

৯ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া মশখ রাবসল েৎস্য ও লবণ সেবায় 

সরেরত, োকুয়া, কক্সবাজার

১৬০.০০০ উজানটিয়া ১,১৮০, 

২০১, ২৩২, 

৯৩৫, ৯৩৬, 

৯৩৯, ৯৪১, 

৯৩১, ৯৭০

১, ৪২২, ১৪৭৯, ১৩৭৫, 

১০০২, ২২৪১, ২৫৯৯, 

২৪৯৯, ২৪৮৭

েৎস্য ও লবণ চাষ

১০ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া উজানটিয়া উিকুলীয় জনকল্যাণ 

বহুমুখী সেবায় সরেরত, মিকুয়া, 

কক্সবাজার

৯০.০০০ উজানটিয়া ১৩১০, 

১৭৭৭, ১৭৭৯

৩০২, ৪০০৪, ৪০৭১ েৎস্য ও লবণ চাষ

১১ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া োহমুদুল ইসলাে, রিতা: খান 

বাহাদুর বরদ আলে মচৌধুরী, সাাং-

বাশখালী, চট্টগ্রাে

২৫.০০০ উজানটিয়া ১৭৮২ ৪৮৩২ েৎস্য ও লবণ চাষ

 ন্তিযজিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

কক্সব্াজার উত্তর ব্ন ক্তব্ভাগ

ক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১২ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া মো: ফজল কাবদর, রিতা: মৃত 

আবদুল মোতাবলব, সাাং- নতুনিাড়া, 

ডুলাহাজারা

২০.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

১৩ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া হাজী নুরুল করবর, রিতা: মৃত 

অঞ্জাত, সাাং-মিকুয়া

২১.৯০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

১৪ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া মো: ইউনুছ, রিতা: মৃত আলী 

আহেদ, সাাং-ডাক বাাংলা, 

ডুলাহাজারা

৩০.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

১৫ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া রলয়াকত আলী মেম্বার, রিতা: মৃত 

হাজী নরজর আহেদ, সাাং-

ববরারগররখল ডুলাহাজারা

৩.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

১৬ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া হাজী ইয়াকুব, রিতা: মৃত অজ্ঞাত, 

সাাং-রাংেহল, ডুলাহাজারা

১৮.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

১৭ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া রেজান আলী মেম্বার, রিতা: মৃত 

অজ্ঞাত, সাাং-কাটাখালী, ডুলাহাজারা

৩.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

১৮ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া রুহুল আরেন, রিতা: হাজী জাফর 

আহেদ, সাাং-ববরারগররখল, 

ডুলাহাজারা

১০.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

১৯ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া হাজী মরজাউল কররে, রিতা: মৃত 

অজ্ঞাত, সাাং-কাটাখালী, ডুলাহাজারা

২১.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

২০ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া েনছুর আলে, রিতা: মৃত হারববুর 

রহোন, সাাং-বালুরচর, ডুলাহাজারা

২১.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

২১ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া জরসে উরিন মেম্বার, রিতা: মৃত 

অজ্ঞাত, সাাং-বালুরচর, ডুলাহাজারা

২৫.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

২২ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া আবছার মেম্বার, রিতা: হাজী 

শরফকুর রহোনব, সাাং-বালুরচর, 

ডুলাহাজারা

৩০.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

২৩ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া আবুল কালাে গাং, রিতা: মহবর 

আলী, সাাং-কাটাখালী, ডুলাহাজারা

২৫.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

২৪ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া হাজী ইয়াকুব সওদাগর গাং, রিতা: 

মৃত অজ্ঞাত, সাাং-রাংেহল, 

ডুলাহাজারা

২৫.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

২৫ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া মো: হারুন গাং, রিতা: মৃত অজ্ঞাত, 

সাাং-নুতনিাড়া, ডুলাহাজারা

১৫.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৬ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া সােশুল আলে গাং, রিতা মৃত চান 

রেয়া, সাাং-নতুনিাড়া, ডুলাহাজারা

২০.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

২৭ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া সােশুল আলে গাং, রিতা মৃত চান 

রেয়া, সাাং-নতুনিাড়া, ডুলাহাজারা

২২.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

২৮ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া মো: ফজল কাবদর, রিতা: মৃত হাজী 

আবদুল মোতাবলব, সাাং-নাতুনিাড়া, 

ডুলাহাজারা

১৯.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

২৯ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া মো: সােশু োস্টার গাং, রিতা: মৃত 

আবু বসয়দ, সাাং-নতুনিাড়া, 

ডুলাহাজারা

২৫.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৩০ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া েনজুর মেৌলভী গাং, রিতা: মৃত আবু 

বসয়দ, সাাং-নুতনিাড়া, ডুলাহাজারা

১০.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৩১ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া জরহরুল ইসলাে গাং, রিতা: মৃত 

ফাবজল , সাাং-িাগরলরবল, 

ডুলাহাজারা

১০.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৩২ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া এড: নজরুল ইসলাে গাং, রিতা: 

অজ্ঞাত, সাাং-োইজিাড়া, ডুলাহাজারা

২৫.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৩৩ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া হাজহী বরশর গাং, রিতা: মৃত 

অজ্ঞাত, সাাং-চকররয়া

২৫.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৩৪ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া েরহ উরিন, রিতা: অজ্ঞাত, সাাং-

িালাকাটা, চকররয়া

১৫.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৩৫ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া োসুে গাং, রিতা: মোজাবেল হক, 

সাাং-বদরখালী, চকররয়া

২০.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৩৬ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া বাবুল কন্ট্রাক্টর গাং, রিতা: অজ্ঞাত, 

সাাং-িালাকাটা, চকররয়া

৩০.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৩৭ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া কাজল কন্ট্রাক্টর গাং, রিতা: অজ্ঞাত, 

সাাং-িালাকাটা চকররয়া

২০.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৩৮ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া মো: আয়ছ গাং, রিতা: মৃত মো: 

সুলতান, সাাং-মেদাকচ্ছরিয়া, 

খুটাখালী

২০.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৩৯ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া মো: আব্দু শুকুর দালাল গাং, রিতা: 

অজ্ঞাত, সাাং-মেদাকচ্ছরিয়া, খুটাখালী

২৫.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৪০ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া মো: মরজু গাং, রিতা: মৃত আলী 

আকবর বরল, সাাং-মেদাকচ্ছরিয়া, 

খুটাখালী

১৫.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪১ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া প্রবফসার মো: শরফ গাং, রিতা: মৃত 

আলী আকবর, সাাং-মেদাকচ্ছটিয়া, 

খুটাখালী

১০.১০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৪২ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া ইদুল আরেন, রিতা: মৃত আলী 

মহাছন, সাাং-মেদাকচ্ছরিয়া, খুটাখালী

২৭.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৪৩ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া মো: নুরুল আবছার, রিতা: আবু 

তাবহর, সাাং-বালুরচর, ডুলাহাজারা

২৩.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৪৪ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া মো: আলে, রিতা: মলাকোন 

হারকে, সাাং-মেদাকচ্ছরিয়া, 

খুটািখালী

২৫.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৪৫ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া মো: রলটন মেম্বার, রিতা: অজ্ঞাত, 

সাাং-খুটাখালী, চকররয়া

৩৬.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৪৬ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া মো: আলী আকবর গাং, রিতা: 

অজ্ঞাত, সাাং-কাটাখালী, ডুলাহাজারা

৪০.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৪৭ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া মো: ররফক গাং, রিতা: মো: আবু 

রছরিক, সাাং-মেদাকচ্ছরিয়া, 

খুটাখালী

১০.৩০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৪৮ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া খরললুর রহোন গাং, রিতা: অজ্ঞাত, 

সাাং-মেদাকচ্ছরিয়া, খুটাখালী

১০.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৪৯ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া মো: সাহাব উরিন, রিতা: মৃত কালু, 

সাাং-নুতনিাড়া, খুটাখালী

১৪.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৫০ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া মোহােদ ইরলয়াছ, রিতা: মৃত কালা 

চান, সাাং-মেদাকচ্ছিয়া, খুটাখালী

৩৫.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৫১ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া রডা: মোহেদ শরফ গাং, রিতা: 

অজ্ঞাত, সাাং-নতুনিাড়া, খুটাখালী

২১.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৫২ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া আবদুল গফুর সওদাগর গাং, রিতা: 

অজ্ঞাত, সাাং-খুটাখালী

৫.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৫৩ কক্সবাজার চকররয়া চকররয়া সুন্দরবন উজানটিয়া হাজী আবুল মহাবসন গাং, রিতা: 

মবকা আলী, সাাং-খুটাখালী বাজার, 

চকররয়া

১০.০০০ বহালতলী েৎস্য ও লবণ চাষ

৫৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা শসফকুল ইিলা  (ছুটু্ট), সপিা-

 ওলানা জস র উসিন, িাাং-িার 

আউসলয়ানগর, আল আস ন পাড়া 

(চাস সল পাড়া), ককারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

2.80 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ম াঃ মিালাই ান, সপিা- ৃি জাফর 

আল , িাাং-িার আউসলয়ানগর, আল 

আস ন পাড়া (চাস সল পাড়া), ককারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

1.00 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৫৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা িাদল, সপিা- ৃি মিালিান, িাাং-িার 

আউসলয়ানগর, আল আস ন পাড়া 

(চাস সল পাড়া), ককারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

0.50 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৫৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা জয়নাল, সপিা-ম াক্তার আহ দ, িাাং-

িার আউসলয়ানগর, আল আস ন পাড়া 

(চাস সল পাড়া), ককারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

0.50 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৫৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নুরম্নল ইিলা , সপিা-িসল, িাাং-িার 

আউসলয়ানগর, আল আস ন পাড়া 

(চাস সল পাড়া), ককারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

0.50 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৫৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ম াঃ রম্ননিল, সপিা-আবু্দ ছালা  

সিদয, িাাং-িার আউসলয়ানগর, আল 

আস ন পাড়া (চাস সল পাড়া), ককারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

0.29 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৬০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা িািুল, সপিা-িজু  উসিন, িাাং-িার 

আউসলয়ানগর, আল আস ন পাড়া 

(চাস সল পাড়া), ককারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

0.10 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৬১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ছানিকুন্নাহার, স্বা ী-ম াঃ হািান, িাাং-

িার আউসলয়ানগর, আল আস ন পাড়া 

(চাস সল পাড়া), ককারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

0.20 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৬২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা শাসহনা আক্তার, স্বা ী-আিু িক্কর, 

িাাং-িার আউসলয়ানগর, আল আস ন 

পাড়া (চাস সল পাড়া), ককারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

0.20 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৬৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ছানয়রা খািুন, স্বা ী- ৃি ধলা স য়া, 

িাাং-িার আউসলয়ানগর, আল আস ন 

পাড়া (চাস সল পাড়া), ককারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

0.20 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৬৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আবু্দল  ানলক, সপিা-নিী মহানিন 

ম িী, িাাং-িার আউসলয়ানগর, আল 

আস ন পাড়া (চাস সল পাড়া), ককারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

1.00 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৬৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা নুর কা াল, সপিা-শাহ আল , িাাং-

িার আউসলয়ানগর, আল আস ন পাড়া 

(চাস সল পাড়া), ককারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

0.41 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৬৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াঃ জা াল, সপিা- ৃি শাহাি 

উসিন, িাাং-িার আউসলয়ানগর, আল 

আস ন পাড়া (চাস সল পাড়া), ককারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

0.20 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৬৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা কুিুি উসিন, সপিা- ৃি শাহাি 

উসিন, িাাং-িার আউসলয়ানগর, আল 

আস ন পাড়া (চাস সল পাড়া), ককারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

0.20 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৬৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আলী আহ দ, সপিা- ৃি শাহ 

আল , িাাং-িার আউসলয়ানগর, আল 

আস ন পাড়া (চাস সল পাড়া), ককারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

0.50 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৬৯ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াঃ  া ুন নুর, সপিা-নুর মহানিন, 

িাাং-িার আউসলয়ানগর, আল আস ন 

পাড়া (চাস সল পাড়া), ককারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

0.50 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৭০ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আস র মহানিন, সপিা- ৃি নশরি 

আলী, িাাং-িার আউসলয়ানগর, আল 

আস ন পাড়া (চাস সল পাড়া), ককারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

1.00 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৭১ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ওয়াসশ  উসিন, সপিা- ৃি আলিাফ 

মহানিন, িাাং-িার আউসলয়ানগর, 

আল আস ন পাড়া (চাস সল পাড়া), 

ককারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

0.50 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৭২ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াঃ িু ন, সপিা-জাফর আল , 

িাাং-িার আউসলয়ানগর, আল আস ন 

পাড়া (চাস সল পাড়া), ককারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

0.20 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৭৩ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা আননায়ার মহানিন, সপিা- ৃি 

আকির মহানিন, িাাং-িার 

আউসলয়ানগর, আল আস ন পাড়া 

(চাস সল পাড়া), ককারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

0.10 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৭৪ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  সজড না, স্বা ী-হু ায়ুন, িাাং-িার 

আউসলয়ানগর, আল আস ন পাড়া 

(চাস সল পাড়া), ককারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

0.20 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৭৫ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা ছুরি আল , সপিা-ফসকর ম াহাম্মদ, 

িাাং-িার আউসলয়ানগর, আল আস ন 

পাড়া (চাস সল পাড়া), ককারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

1.50 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৭৬ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াঃ জা াল, সপিা- ৃি শহর 

 ুলসু্নক, িাাং-িার আউসলয়ানগর, 

আল আস ন পাড়া (চাস সল পাড়া), 

ককারা, চকসরয়া, কক্সিাজার।

1.00 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৭৭ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  ম াঃ রম্ননিল, সপিা- াহািুিুল 

আল , িাাং-িার আউসলয়ানগর, আল 

আস ন পাড়া (চাস সল পাড়া), ককারা, 

চকসরয়া, কক্সিাজার।

0.50 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

৭৮ কক্সিাজার চকসরয়া ফাাঁ সিয়াখালী নলসিলা  মগালা  ম ািত্মফা কাইছার, সপিা-

 ৃি শা িুর রহ ান, িাাং-িার 

আউসলয়ানগর, আল আস ন পাড়া 

(চাস সল পাড়া), ককারা, চকসরয়া, 

কক্সিাজার।

3.00 নলসিলা ২০২/২৮২ ১১ ২৯৭ ১ রসিি িী ানা সচহ্ন ও ম রা-

মিড়া সদনয় িনায়ন

মজলা প্র্শািনন 

উনেদ প্র্িত্মাি মদয়া 

আনছ

মোট ১২২০.৬৭০

ম ৌজা সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি দাগ আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান
 ন্তিয

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

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (6 

ধারা/৪ধারা/রসিি/অসপডি/অসজড ি/ 

অনেণীভূক্ত িন/িন সিভানগর সনকট 

হস্থান্তসরি

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ আনছ 

সক না)

িামা ব্ন ক্তব্ভাগ

ক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা জিরদখলকৃি 

িাংরসিি িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১

কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াঃ শা িু, পাসনিযাসিল 0.29 ি ু মনই মনই 1059 মনই মনই মনই রসিি িনভূস মজলা প্র্শািনকর 

সনকট উনেদ 

প্র্স্তাি মপ্র্রণ করা 

হনয়নছ।

0

২ কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু রসশদ স য়া, ঐ 0.2 ি ু মনই মনই 1059 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ” 0

3 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াঃ আবু্দল হাই ঐ ০.৩ ি ু মনই মনই 1059 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

4 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু  সরয়  মিগ , ঐ ০.৬ ি ু মনই মনই 1059 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

5 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াহাম্মদ মিসল , ঐ ০.৫ ি ু মনই মনই 1059 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

6 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ইসিি আহা দ,ি ু িসলছসড় ০.১৩ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

7 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আবু্দল গসণ ঐ ০.৪ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

8 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ছানির আহ দ, ঐ ০.২ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

9 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াছানিক মহানিন, ঐ ০.৩ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

10 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু কসল ুসিন, ঐ ০.৪ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

11 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু িানয়র মিগ , ঐ ০.৪ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

12 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আিুল মহানিন, ঐ ০.৩ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

13 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াঃ কা াল মহানিন, ঐ ০.৫ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

14 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ছসকনা খািুন, ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

15 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু মিলাল মহানিন, ঐ ০.২৫ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

16 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু খুইল্লা স য়া, ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

17 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আবু্দল হানফজ, ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

18 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু রসহ  উল্লাহ, ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

19 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু লায়লা মিগ , ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

20 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াছনা মিগ , ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

21 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু নুর ম াহাম্মদ, ঐ ০.১৭ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

22 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াঃ আইয়ুি, ঐ ০.০৫ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

23 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু মদনলায়ারা মিগ , ঐ ০.২৮ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

24 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু মিসলনা আক্তার, ঐ ০.০৫ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

25 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু মিলাল উসিন, ঐ ০.০৫ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

26 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু শসফকুল রহ ান, ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

27 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আনয়শা মিগ , ঐ ০.১২ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

28 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু হািু মচৌসকদার, ঐ ০.১৯ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

29 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু  সরয়  মিগ , ঐ ০.১৩ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

30 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াঃ এরশাদ, ঐ ০.২৩ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

31 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু নুরুল আস ন, ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

32 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু জাহাসঙ্গর আল , ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

33 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আবু্দল শুকু্কর, ঐ ০.৫ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

34 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াজনরিুন নাহার, ঐ ০.২ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

35 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আহন দ মহানিন, ঐ ০.৪ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

36 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আবু্দর রহ ান, ঐ ০.১৩ ি ু মনই মনই 405 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

37 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু মরনহনা মিগ , ঐ ০.০৬ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

38 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু কুলছু া মিগ , ঐ ০.০৫ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

39 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু সছয়দুল ইিলা , ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

40 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আবু্দল হাস দ, ঐ ০.২ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

41 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আিুল হানি , ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

42 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আবু্দল খানলক, ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

43 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু সছয়দ নুর, ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

44 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু সদলদার মিগ , ঐ ০.৯ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

45 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াঃ ঈশা, ঐ ০.০৮ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

46 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াঃ কালু, ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

47 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু নুর জাহান, ঐ ০.১৭ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

48 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আননায়ার মহানিন,ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

49 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আিুল মহানিন, ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 1155 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

50 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াহনছনা মিগ , ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 1154 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

51 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াঃ ফারুক, ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 1154 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

52 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আিুল মহানিন, ঐ ০.০৫ ি ু মনই মনই 1154 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

53 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু মহািননয়ারা, ঐ ০.৬ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

54 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু শানহদা মিগ  ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

55 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু নাজ া উল মহানিন ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

56 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আবু্দল আসজজ, ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

57 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আবু্দল  ন্নান, ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

58 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু িস রন মনছা, ঐ ০.৩ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

59 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু শানহনারা মিগ , ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

60 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম ান না মিগ ০.১ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

61 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াঃ ঈিা, ি ু সিলছসড় ০.২ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

62 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াঃ  ুছা, ঐ ০.২ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

63 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াহাম্মদ আলীসা, ঐ ০.৩ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

64 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু এজহার মহানিন, ঐ ০.২ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

65 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু রাসজয়া মিগ , ঐ ০.৭ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

66 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু িসশর আহম্মদ, ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

67 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আসছয়া খািুন, ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

68 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু জানহদা মিগ , ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

69 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু জানহনারা মিগ , ঐ ০.২ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

70 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু রানিয়া মিগ , ঐ ০.০৫ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”
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 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

71 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু নসজর আহম্মদ, ঐ ০.৫ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

72 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আবু্দর রসহ , ঐ ০.১৬ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

73 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আিু িানহর, ঐ ০.৫ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

74 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু লৃৎফর রহ ান, ঐ ০.১৮ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

75 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াঃ হাসছ , ঐ ০.০৪ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

76 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াঃ লুৎফর রহ ান, ঐ ০.১৮ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

77 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আিু িানহর-২, ঐ ০.১৬ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

78 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আবু্দল কসর , ঐ ০.৪ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

79 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু  সরয়া  মিগ , ঐ ০.০৬ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

80 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু শানহদা মিগ  ঐ ০.০৫ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

81 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু রানশদ মিগ , ঐ ০.০৫ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

82 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু নুর ম াহাম্মদ, ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

83 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম াঃ ইউনুছ, ঐ ০.১৬ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

84 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু কা রুন নাহার, ঐ ০.২ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

85 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আস র আহম্মদ, ঐ ০.১৩ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

86 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু রহ ি আলী, ঐ ০.৩ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

87 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আসিয়া খািুন, ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

88 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু কা াল উসিন, ঐ ০.৫ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

89 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু  নিাজন সিপুরা,ঐ ০.২ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

90 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু আনন্দ ম াহন িড়ুয়া, ঐ ০.৫ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

91 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু স রা হালদার, ঐ ০.২৯ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

92 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম নিই মরা, ঐ ০.২ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

93 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ন  প্রু মরা, ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

94 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু লাংনয়াং মরা ঐ ০.২ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

95 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু কযািলাউ  া ডা, ঐ ০.২ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

96 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু অাংছাা্হা চাক া, ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

97 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু  াসচাং  া ডা, ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

98 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু িুনাউ মরা ০.২ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

99 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ম ানহন্দ্র সিপুরা, ঐ ০.২৪ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

100 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু িািারা  সিপুরা, ঐ ০.২ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

101 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু সি ন সিপুরা, ঐ ০.১ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

102 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু িা ুনয়ল মরা, ঐ ০.২ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

103 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু র্াঃ সি ুন সিপুরা, ঐ ০.২ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

104 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু র্াঃ জনিাহা গাদুর সিপুরা ০.২ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

105 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু িানদহান সিপুরা, ঐ ০.১২ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

106 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু িুনখন্দ্র মদ, ঐ ০.২ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

107 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু সপিরাজ সিপুরা, ঐ ০.২ ি ু মনই মনই ৪৫৪ মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”
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 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

108 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু সদগচন্দ্র সিপুরা, ঐ ০.২ ি ু মনই মনই ৪৫৪ মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

109 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু মজানিফ সিপুরা, ঐ ০.২ ি ু মনই মনই ৪৫৪ মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

110 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু ধা ডযয় সিপুরা, ঐ ০.৩ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

111 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু নয়ন্ত িড়ুয়া, ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

112 কক্সিাজার চকসরয়া লা া ি ু উদয়ন িড়ুয়া, ঐ ০.১৫ ি ু মনই মনই 454 মনই মনই মনই রসিি িনভূস ”

মমাটঃ ২৩.৫

মেৌজা
রস.এস  

দাগ

রস.এস 

খরতয়ান
আর.এস দাগ

আর.এ

স 

খরতয়া

ন

সি.এি দাগ
রব.এস 

খরতয়ান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7.0 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 13 ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

1 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd m`i weU Mdyi †g¤^vi wcZv- Avãyjøvn  

mvs-wkjewbqv cvov, †UKbvd, 

K·evRvi

5.0 ‡UKbvd 1268 3 6 je‡Yi gvV ‡Rjv cÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ Í̄ve

2 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd m`i weU gywReyi ingvb, wcZv-GRvnvi 

†Kv¤úvbx mvs-Rvwjqvcvov, 

†UKbvd, K·evRvi

8.0 ‡UKbvd 1268 3 6 je‡Yi gvV ‡Rjv cÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ Í̄ve

3 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd m`i weU ‡gvt nvwjg wcZv-Avãyj Kwig 

mvs-‡cŠimfv, †UKbvd, 

K·evRvi

4.0 ‡UKbvd 75 1 4 wPswo Pvl ‡Rjv cÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ Í̄ve

4 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd m`i weU ‡gvt iwKe wgqvwcZv-‡gvt jvj 

wgqv mvs-bvBU¨scvov, 

†UKbvd, K·evRvi

1.0 ‡UKbvd 75 1 4 wPswo Pvl ‡Rjv cÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ Í̄ve

5 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd m`i weU dwi` Avng` wcZv- Avãyjøvn  

mvs-bvBU¨scvov, †UKbvd, 

K·evRvi

2.3 ‡UKbvd 75 1 4 wPswo Pvl ‡Rjv cÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ Í̄ve

6 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd m`i weU g‡bvqvi †nv‡mb wcZv- 

Ave`yjøvn mvs-bvBU¨scvov, 

†UKbvd, K·evRvi

10.3 ‡UKbvd 75 1 4 wPswo Pvl ‡Rjv cÖkvm‡b 

D‡”Q` cÖ Í̄ve

জিরদখলকৃি অনযানয 

িনভূস  (একর)

 সাংররিত বনভূরে ব্যতীত জবরদখলকৃত অন্যান্য বনভূরের তফরসল

জবরদখলকৃত অন্যান্য বনভূরের 

বনভূরের কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ 

ধারা/ররিত/অরি িত/অরজিত/  বন 

রবভাগ রনয়রিত অবেণীভূক্ত বন/বন 

রবভাবগর রনকট হস্তান্তররত)

বনভূরের জবরদখবলর 

রববরণ (সব িবশষ/ 

সবরজরেন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(োেলা/মজলা 

প্রশাসবন উবচ্ছদ 

প্রস্তাব ইতযারদ আবছ 

রক না)

েন্তব্য

উপকূিীয় ব্ন ক্তব্ভাগ, চট্টগ্রাম

ক্রঃ নাং মজলা উিবজলা মরঞ্জ রবট জবরদখলকারীর নাে ও ঠিকানা
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ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

7 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

Mdzi gv÷vi wcZv-Djv wgqv 

MÖvg-mveivs ‡UKbvd, 

K·evRvi|

20.0 mveivs 10017 1 4 jeY Pvl wcIAvi bs-

14/‡UK

8 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

iwk` Avng` wcZv-bwRi 

Avng` MÖvg-mveivs ‡UKbvd, 

K·evRvi|

6.0 mveivs 10017 1 4 jeY Pvl wcIAvi bs-

15/‡UK

9 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

‡gvt Rvgvj wcZv-Avãyj 

Kv‡`I MÖvg-mveivs‡UKbvd, 

K·evRvi|

20.0 mveivs 10017 1 4 jeY Pvl wcIAvi bs-

23/‡UK

10 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

byi Avng` wcZv-g„Z Avãy 

mËvi  MÖvg-mveivs ‡UKbvd, 

K·evRvi|

46.0 mveivs 10017 1 4 jeY Pvl wcIAvi bs-

19/‡UK

mv‡jn Avng` wcZv-Avjx 

Avng` MÖvg-mveivs‡UKbvd, 

K·evRvi|

wcIAvi bs-

25/‡UK

1987-88

12 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

‡gvt Ave`yjøvn wcZv-Av›`y wgqv 

MÖvg-mveivs ‡UKbvd, 

K·evRvi|

31.0 mveivs 10017 1 4 jeY Pvl wcIAvi bs-

18/‡UK 1987-

88

13 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

‡gvt Avt iwk` wcZv-Kvjv wgqv 

MÖvg-mveivs ‡UKbvd, 

K·evRvi|

20.0 mveivs 10017 1 4 jeY Pvl wcIAvi bs-

29/‡UK 1987-

88

14 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

bwRi Avng` wcZv-Avãyj 

†gvZv‡je MÖvg-mveivs 

‡UKbvd, K·evRvi|

10.0 mveivs 10017 1 4 jeY Pvl wcIAvi bs-

30/‡UK 1987-

88

15 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

byiæj Bmjvg wcZv-nvRx Bgvg 

kixd MÖvg-mveivs ‡UKbvd, 

K·evRvi|

10.0 mveivs 10017 1 4 jeY Pvl wcIAvi bs-

19/‡UK 1987-

88

16 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

‡gvt kixd †g¤^vi wcZv-g„Z 

AvwRRyi ingvb MÖvg-mveivs 

‡UKbvd, K·evRvi|

10.0 mveivs 10017 1 4 jeY Pvl

4 jeY Pvlmveivs 10017 111 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

15.0
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

17 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

Kwei Avng` wcZv-nvRx Avãy 

nv‡kg MÖvg-mveivs ‡UKbvd, 

K·evRvi|

50.0 mveivs 7614, 7015, 

7634, 7635, 

7636 7638 

7640

1 4 jeY Pvl

18 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

‡gvt Kwei Avng` wcZv-nvRx 

Igi wgqv MÖvg-mveivs 

‡UKbvd, K·evRvi|

27.0 mveivs 10017 1 4 jeY Pvl

19 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

Avãy KzÏyQ wcZv-‰Qq` Avjx 

MÖvg-mveivs ‡UKbvd, 

K·evRvi|

60.0 mveivs 7608 7609 

7610 7611 

7615 7620 

7621 7622 

7681

1 4 jeY Pvl

bwRi Avng`

wcZv-‰Qq` Avng`

MÖvg-mveivs

‡UKbvd, K·evRvi|

‡gvt Avãyj Mdzi

wcZv-nvRx ˆQq`yi ingvb

MÖvg-mveivs

‡UKbvd, K·evRvi|

Avãym mvjvg

wcZv-ew`D¾vgvb

MÖvg-mveivs, ‡UKbvd, 

K·evRvi|

‡gvt Avey Zv‡je

wcZv-bwRi Avng`y

MÖvg-mveivs, ‡UKbvd, 

K·evRvi|

‡gvt Avwgb

wcZv-g„Z Avãyj Lwjj

MÖvg-mveivs

‡UKbvd, K·evRvi|

Bmjvg ‡g¤^vi

wcZv-bwRi Avng`

MÖvg-mveivs

‡UKbvd, K·evRvi|

4 jeY Pvl10003 1

4 jeY Pvl

25 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

75.0 mveivs

10003 1

4 jeY Pvl

24 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

26.4 mveivs 

10017 1

4 jeY Pvl

23 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

10.0 mveivs 

7390 1

4 jeY Pvl

22 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

80.0 mveivs 

10017 1

4 jeY Pvl

21 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

56.0 mveivs 

10017 120 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

36.0 mveivs 

Page 27



ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

byi †gvnv¤§`

wcZv-Avãyj Lwjj

MÖvg-mveivs

‡UKbvd, K·evRvi|

‡gvt †mv‡jgvb

wcZv-Avãy ï°zi

MÖvg-mveivs

‡UKbvd, K·evRvi|

‡gvt ewki

wcZv-Avjx Avng`

MÖvg-mveivs

‡UKbvd, K·evRvi|

BmgvBj

wcZv-bwRi Avng`

MÖvg-mveivs

‡UKbvd, K·evRvi|

Avey Zv‡ni

wcZv-g„Z Avey nv‡kg

MÖvg-mveivs

‡UKbvd, K·evRvi|

‡gvt AvBqye

wcZv-‡gvt wQwÏK

MÖvg-mveivs

‡UKbvd, K·evRvi|

w`j †gvnv¤§` wcIAvi bs-

13/‡UK

wcZv-‡gvt Aveyj eki 1986-87

MÖvg-mveivs

‡UKbvd, K·evRvi|

byi †nv‡mb †g¤^vi

wcZv-Avwgi nvgRv

MÖvg-mveivs

‡UKbvd, K·evRvi|

‡gvt gvndzRyj nK wcIAvi bs-

2/ýxjv 

wPswo Pvl8297 1 11768 1 4

jeY Pvl

34 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 6.0 `wÿY ýxjv 

28167 1 4

4 jeY Pvl

33 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

35.0 mveivs

4455 1

4 jeY Pvl

32 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

1.0 mveivs

4410 1

4 jeY Pvl

31 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

28.0 mveivs

4110 1

4 jeY Pvl

30 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

10.0 mveivs

477 1

4 jeY Pvl

29 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

27.0 mveivs

7390 1

4 jeY Pvl

28 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

18.0 mveivs

7390 1

4 jeY Pvl

27 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

25.0 mveivs

7390 126 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd kvncixiØxc 

weU

40.0 mveivs
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কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

wcZv-byiæ”Qdv 1985-86

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

bwRi Avng` wcIAvi bs-

3/ýxjv 

wcZv-‡gvt †Mvjvg kixd 1985-86

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

Rûi Avjg wcIAvi bs-

6/ýxjv 

wcZv-Avjx †nv‡mb 1986-87

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

‡gvt †j`y wcIAvi bs-

7/ýxjv

wcZv-bwRi †nv‡mb  1986-87

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

Kwjg Djøvn gv÷vi wcIAvi bs-

11/ýxjv 

wcZv-g„Z Avt ReŸvi 1986-87

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

‡gvt Bw`ªm wcIAvi bs-

12/ýxjv 

wcZv-Avey gv÷vi 1986-87

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

gv÷vi †gvdv¾j ‡nv‡mb wcIAvi bs-

15/ýxjv 

wcZv- 1986-87

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

Avjx AvKei wcIAvi bs-

17/ýxjv 

4 wPswo Pvl1048 1

4 wPswo Pvl

41 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 7.0 `wÿY ýxjv 

`wÿY ýxjv 1048 140 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 12.0

1048 1 4 wPswo Pvl

wPswo Pvl

39 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 20.6 `wÿY ýxjv 

1048 1 4

4 wPswo Pvl

38 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 13.0 `wÿY ýxjv 

7615 1

1 4 wPswo Pvl

37 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 4.0 `wÿY ýxjv 

`wÿY ýxjv 9468 1 1240136 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 3.0

9468 1 12401 1 4 wPswo Pvl

wPswo Pvl

35 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 2.3 `wÿY ýxjv 

8297 1 11768 1 434 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 6.0 `wÿY ýxjv 

Page 29



ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 
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আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

wcZv-Djv wgqv 1986-87

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

Avey e°i wcIAvi bs-

18/ýxjv 

wcZv-Avãy †mvevnvb 1986-87

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

Avey nv‡kg wcIAvi bs-

25/ýxjv 

wcZv-‡gŠt ReŸvi 1986-87

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

Avãyi ingvb 10057, wcIAvi bs-

1/ýxjv 

wcZv-‡gvt ˆQq` 10103 1992-93

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

byi Avng` 10057, wcIAvi bs-

2/ýxjv 

wcZv-‡mKv›`i Avjx 10103 1992-93

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

Avey e°i wcIAvi bs-

20/ýxjv 

wcZv-Avt Qvjvg †Kvs 1986-87

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

‡gvt Kv‡kg wcIAvi bs-

1/ýxjv 

wcZv-g„Z Kvjv wgqv 1993-94

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi| 

byi Avng` wcIAvi bs-

1/ýxjv 

wPswo Pvl10057 1 4

4 wPswo Pvl

48 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 12.0 `wÿY ýxjv 

7615 1

4 wPswo Pvl

47 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 5.0 `wÿY ýxjv 

`wÿY ýxjv 9593 146 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 7.0

1 4 wPswo Pvl

4 wPswo Pvl

45 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 11.5 `wÿY ýxjv 

`wÿY ýxjv 144 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 5.0

9596 1 4 wPswo Pvl

wPswo Pvl

43 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 8.0 `wÿY ýxjv 

8297 1 11768 1 4

4 wPswo Pvl

42 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 15.0 `wÿY ýxjv 

1048 141 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 7.0 `wÿY ýxjv 
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

wcZv-g„Z wmK`vi Avjx 1987-88

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

‡gvt Avãyj Rwjj wcIAvi bs-

1/ýxjv

wcZv-g„Z Avwgi nvgRv  1994-95

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

gsevPv gsMÖx wcIAvi bs-

2/ýxjv 

wcZv-wPZ gsMÖx 1994-95

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

byi †nv‡mb wcIAvi bs-

3/ýxjv 

wcZv-Avãyj ReŸvi 1994-95

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

‰Qq` b~i wcIAvi bs-

1/ýxjv 

wcZv-Avgvb Djøvn 1995-96

MÖvg-

‡j`v,ýxjv,†UKbvd,K·evRvi|

‡njvj DwÏb wcIAvi bs-

1/ýxjv 

wcZv- 1997-98

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

Avãyj ReŸvi wcIAvi bs-

5/ýxjv 

wcZv-nvq`i Avjx 1999-2000

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

1 6 wPswo Pvl`wÿY ýxjv 1176854 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 4.0

7618 1 11768 1 6 wPswo Pvl

wPswo Pvl

53 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 6.0 `wÿY ýxjv 

4783 1 6923 1 4

4 wPswo Pvl

52 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 5.0 `wÿY ýxjv 

8618, 

8297

1 11768, 11375 1

1 4 wPswo Pvl

51 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 20.0 `wÿY ýxjv 

`wÿY ýxjv 8297 1 1176850 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 10.0

9448 1 4 wPswo Pvl

wPswo Pvl

49 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 10.0 `wÿY ýxjv 

10057 1 448 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 12.0 `wÿY ýxjv 
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

byi Avng` wcIAvi bs-

6/ýxjv 

wcZv-w`jy wgqv 1999-2000

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

KvmvjvD mI`vMi wcIAvi bs-

7/ýxjv 

wcZv-gsMÖx mI`vMi 1999-2000

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

mv‡jn Avng` wcIAvi bs-

9/ýxjv 

wcZv-nvRx Avwgi gyjøyK 1999-2000

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

`vby wgqv wcIAvi bs-

1/ýxjv 

wcZv-AvBKv 2000-2001

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

byi Avng` wcIAvi bs-

2/ýxjv 

wcZv-wmK`vi Avjx 2000-2001

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

Kvjv wgqv wcIAvi bs-

3/ýxjv 

wcZv-Avãyj ie 2000-2001

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

byi mvËvi 10057, wcIAvi bs-

5/ýxjv 

wcZv-wmK`vi Avjx 10103 2001-2002

MÖvg-‡j`v, ýxjv

1 4 wPswo Pvl

wPswo Pvl

61 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 10.0 `wÿY ýxjv

10157 1 4

4 wPswo Pvl

60 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 12.0 `wÿY ýxjv 

10157, 

10103

1

4 wPswo Pvl

59 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 16.0 `wÿY ýxjv 

`wÿY ýxjv 9468 158 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 10.5

9468 1 4 wPswo Pvl

wPswo Pvl

57 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 5.6 `wÿY ýxjv 

9768 1 6

6 wPswo Pvl

56 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 4.8 `wÿY ýxjv 

9468 155 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 3.3 `wÿY ýxjv 
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

Avjx AvKei wcIAvi bs-

6/ýxjv 

wcZv-‡gvt †nv‡mb 2002-2003

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

‡`‡jvqvi †nv‡mb wgjKx wcIAvi bs-

3/ýxjv 

wcZv-g„Z byi †gvnv¤§`, MÖvg-

‡j`v, ýxjv

2003-2004

†UKbvd, K·evRvi|

nvQvb wQwÏKx

wcZv-Avey e°i

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

iwk` wcIAvi bs-

3/ýxjv 

wcZv-byi Avng` 2002-2003

MÖvg-‡j`v, ýxjv

†UKbvd, K·evRvi|

‡Mvjvg †gv Í̄dv wcIAvi bs-

1/ýxjv 

wcZv-g„Z j¯‹i Avjx 1996-97

MÖvg-ga¨ ýxjv

‡UKbvd, K·evRvi|

nvRx bwRi Avng` wcIAvi bs-

3/ýxjv 

wcZv-g„Z Rei gyjøyK 1999-2000

MÖvg-ga¨ ýxjv

‡UKbvd, K·evRvi|

‡gvt Rwjj wcIAvi bs-

4/ýxjv 

wcZv-mg‡ki †nv‡mb 1999 -2000

MÖvg-ga¨ ýxjv

‡UKbvd, K·evRvi|

1 4 wPswo Pvlga¨ ýxjv 9866 1 1260168 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 15.0

9866 1 12601 1 4 wPswo Pvl

wPswo Pvl

67 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 12.5 ga¨ ýxjv

9866 1 7395 1 4

4 wPswo Pvl

66 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 25.2 ga¨ ýxjv

9468 1

4 wPswo Pvl wcIAvi bs-

2/ýxjv 2002-

2003

65 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 5.0 `wÿY ýxjv

4781 1 5616 1

1 4 wPswo Pvl

64 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 6.0 `wÿY ýxjv

`wÿY ýxjv 4781 1 5616

11768 1 4 wPswo Pvl

63 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 9.0

6.0 `wÿY ýxjv62 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

Avwgi †nv‡mb wcIAvi bs-

1/ýxjv 

wcZv-‡iŠkb Avjx 2002-03

MÖvg-ga¨ ýxjv

‡UKbvd, K·evRvi|

byi Avng` wcIAvi bs-

6/ýxjv 

wcZv-Av‡bvqvi 1988-89

MÖvg-DËi, ýxjv

‡UKbvd, K·evRvi|

†gv³vi wcIAvi bs-

4/ýxjv 

wcZv-nvRx †g‡ni Avjx 2002-2003

MÖvg-DËi, ýxjv

‡UKbvd, K·evRvi|

mvBdzj wcIAvi bs-

5/ýxjv 

wcZv-‡gvRvnvi 2002-2003

MÖvg-DËi, ýxjv

‡UKbvd, K·evRvi|

byi Avng` wcIAvi bs-

7/ýxjv 

wcZv-Avjx Avng` 2002-2003

MÖvg-DËi, ýxjv

‡UKbvd, K·evRvi|

nvRx BqvKze Avjx wcIAvi bs-

2/ýxjv 

wcZv-Avey mywdqvb 1998-99

MÖvg-DËi,ýxjv,‡UKbvd, 

K·evRvi|

ewki Djøvn wcIAvi bs-

3/ýxjv 

wcZv-wQwÏK Avng` 1998-99

MÖvg-DËi, ýxjv

‡UKbvd, K·evRvi|

5540 1 5001 1 4 wPswo Pvl

wPswo Pvl

75 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 8.0 DËi ýxjv

5540 1 5001 1 4

4 wPswo Pvl

74 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 9.0 DËi ýxjv

5540 1 5001 1

1 4 wPswo Pvl

73 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 15.0 DËi ýxjv

DËi ýxjv 5540 1 500172 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 12.0

5540 1 5001 1 4 wPswo Pvl

wPswo Pvl

71 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 13.0 DËi ýxjv

5540 1 5001 1 4

4 wPswo Pvl

70 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 6.0 DËi ýxjv

9866 169 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 1.0 ga¨ ýxjv
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

bvRy ewj wcIAvi bs-

7/ýxjv 

wcZv-Uzby ewj 2001-2002

MÖvg-DËi, ýxjv

‡UKbvd, K·evRvi|

‡gv Í̄vi wcIAvi bs-

4/ýxjv 

wcZv-‡g‡ni Avjx 2002-2003

MÖvg-DËi, ýxjv

‡UKbvd, K·evRvi |

iwk` Avwgb wcIAvi bs-

4/ýxjv 

wcZv-g„Z †nv‡mb Avjx 1998-99

MÖvg-DËi, ýxjv

‡UKbvd, K·evRvi|

79 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU bwRi Avng` ,wcZv-Kvjv wgqv 

MÖvg-DËi, ýxjv‡UKbvd, 

K·evRvi|

8.0 DËi ýxjv 5540 1 5001 1 4 wPswo Pvl wcIAvi bs-

5/ýxjv 1998-99

80 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU ‡gvt Rwjj wcZv-mg‡ki 

†nv‡mb MÖvg-DËi, ýxjv 

‡UKbvd, K·evRvi|

15.0 DËi ýxjv 5540 1 5001 1 4 wPswo Pvl wcIAvi bs-

5/ýxjv  1999-

2000

৮১ কক্সিাজার কুিুিসদয়া কুিুিসদয়া িদর 1। মরজাউল কসর , সপাং- সছয়দ আহ দ

িাাং- গাইনাকাটা, ওয়ার্ড  নাং- ৬

২। আস রুল কসর , সপাং- সপাং- সছয়দ আহ দ

িাাং- গাইনাকাটা, ওয়ার্ড  নাং- ৬

৩। জানকর মহািাইন, সপাং-  ৃি ফনয়জ আহ দ

ওয়ার্ড  নাং- ০৫৪।  ঞ্জর আল , ওয়ার্ড  নাং- ০৫

৫। নানজ  উসিন, সপাং- আিুল কালা 

িাাং- গাইনাকাটা, ওয়ার্ড  নাং- ০৬  কুিুিসদয়া , 

কক্সিাজার

2.0 মল শীখালী ০ ০ ০ ০ 18425 ০ 0.00 লিন চানষর জনয  াঠ 

সিরী কারা হনয়নছ।

মজলা প্র্শািক, 

কক্সিাজার

 নহাদনয়র  সনকট 

উনেদ প্র্স্তাি 

মপ্র্রণ করা হনয়নছ।

wPswo Pvl5540 1 5001 1 4

4 wPswo Pvl

78 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 9.0 DËi ýxjv

5540 1 5001 1

1 4 wPswo Pvl

77 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 10.0 DËi ýxjv

DËi ýxjv 5540 1 500176 K·evRvi ‡UKbvd ‡UKbvd ýxjv weU 15.0
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৮২ কক্সিাজার কুিুিসদয়া কুিুিসদয়া িদর 1। ম াঃ ছানদক, সপিা- আিুল কালা  িাাং- 

নয়ান ানা, ওয়ার্ড - ০৫

২। ম াঃ মখাকুন, সপিা-  ৃি ছানলহ আহম্মদ, 

িাাং- সকয়ারা সিল৩। আকিার মহানিন, সপিা- 

মগালা  মছািহানিাাং- সছসিক হাজীর পাড়া, 

ওয়ার্ড  নাং- ০৯

৪। ম াঃ আসরফ, সপিা- ছানকর ইল্লযািাাং- িদুর 

িানপর পাড়া

ওয়ার্ড  নাং- ০৫ ৫। জয়নাল আনিসদনসপিা- সদল 

ম াহাম্মদ

িাাং- িড়ন াপ, ওয়ার্ড - ০৬ ৬। আবু্দল  সজদ 

সপিা-  ৃি কালু

িাাং-  নছুর হাজীর পাড়া ওয়ার্ড  নাং- ০৩ ৭। 

আবু্দল হাস দ

সপিা-  ৃি আবু্দল কানি , িাাং- িড়ন াপ, 

ওয়ার্ড  নাং- ০৯৮।আিদু শুকু্কর

সপিা-  ৃি আিুল কানি  িাাং- িড়ন াপ, 

ওয়ার্ড - ০৯

৯। আ ান উল্লাহ, সপিা- আিুল মহানিন িাাং- 

সছসিক হাজীর পাড়া, ওয়ার্র্ড  নাং- ০৮

১০। শা িুল আল , সপিা- মগালা  

মছািহানিাাং- সছসিক হাজীর পাড়া, ওয়ার্ড  নাং- 

০৮ ১১। জানকর মহািাইন সপিা-  ৃি মগালা  

মিালিান, িাাং- সছসিক হাজীর পাড়া, ওয়ার্ড   

০৮ কুিুিসদয়া, কক্সিাজার

3.0 মল শীখালী ০ ০ ০ ০ 21555 ০ 0.00 লিন চানষর জনয  াঠ 

সিরী কারা হনয়নছ।

মজলা প্র্শািক, 

কক্সিাজার

 নহাদনয়র  সনকট 

উনেদ প্র্স্তাি 

মপ্র্রণ করা হনয়নছ।

৮৩ কক্সিাজার কুিুিসদয়া কুিুিসদয়া িদর 1.0 মল শীখালী ০ ০ ০ ০ 16786 ০ 0.00 লিন চানষর জনয  াঠ 

সিরী কারা হনয়নছ।

মজলা প্র্শািক, কক্সিাজার

 নহাদনয়র সনকট উনেদ 

প্র্স্তাি 

মপ্র্রণ করা হনয়নছ।

৮৫

কক্সিাজার কুিুিসদয়া কুিুিসদয়া আালী

আকির

মর্ইল

Rvnv½xi Avjg, wcZvt 

Rvdi Avn¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

2.0 আালী

আকির

মর্ইল

826 সপওআর  া লা নাং- 

০২/আলী

আকির মর্ইল অি 

২০০৬-০৭

লিন চানষর জনয  াঠ 

সিরী কারা হনয়নছ।

মজলা প্র্শািক, 

কক্সিাজার

 নহাদনয়র  সনকট 

৮৬

কক্সিাজার কুিুিসদয়া কুিুিসদয়া আালী

আকির

মর্ইল

০১। শাহ্ আল , সপিা-  ৃি কাসছ  আলী, িাাং- 

খুসদয়ার মটক, কুিুিসদয়া, কক্সিাজার। 

২। সছয়দ আল , সপিা- আবু্দর রসশদ, িাাং- 

খুসদয়ার মটক, কুিুিসদয়া, কক্সিাজার। 

৩। ম াছনলহ উসিন, সপাং- এয়াকুি আলী, িাাং- 

খুসদয়ার মটক, কুিুিসদয়া।

৪। হাজী শা শুল আল , সপাং-  ৃি মগালা  

মছািহান, িাাং- খুসদয়ার মটক, কুিুিসদয়া

৫। ম াস্তাসফজ, সপিা-  ৃি মগালা  মছািহান, 

িাাং- খুসদয়ার মটক, কুিুিসদয়া।

৬। িাজুল ইিলা , সপিা-  ৃি মগালা  

মছািহান, িাাং- খুসদয়ার মটক, কুিুিসদয়া

3.0 আালী

আকির

মর্ইল

13212৮৪ কক্সিাজার কুিুিসদয়া কুিুিসদয়া আালী

আকির

মর্ইল

১। জাহাঙ্গীর আল , সপাং- আিুল হানশ  

সিকদার,২ নূর আহ দ, সপাং-  ৃি আ ীন 

মহানিন, ৩। িাহাি উসিন, সপাং- আন্নর আলী, 

5.0 আালী

আকির

মর্ইল
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

88 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Rvnv½xi Avjg, wcZvt 

Rvdi Avn¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.8 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl `Lj`vi‡`i 

ZvwjKv †cÖiY 

Kiv n‡q‡Q|

89 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv iwk` Avnv¤§`, wcZvt wRbœZ 

Avjx ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

2.6 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

90 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Kwdj DwÏb, wcZvt g„Z b~i 

Avn¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.7 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

িন-০১/৯২ মকানটড  

সিচারাধীন

আসপল নাং- ৬০/৯৩ জজ

আদালি কক্সিাজার 

সিসনয়র

িহকারী

আালী

আকির

মর্ইল

13212

826 সপওআর  া লা নাং- 

০২/আলী

আকির মর্ইল অি 

২০০৬-০৭

৮৭ কক্সিাজার কুিুিসদয়া কুিুিসদয়া আালী

আকির

মর্ইল

১।  াষ্টার জাকাসরয়া সপাং-  ৃি  াষ্টার আিুল 

িশর, িাাং- িড়ন াপ, কুিুিসদয়া, কক্সিাজার। 

২। সছয়দ নূর, সপাং-  ৃি কসর  দাদ, িাাং- আলী 

আকির মর্ইল, িািানলর চর, কুিুিসদয়া, 

কক্সিাজার।

৩। ইিলা  সপাং-  ৃি হাজী আবু্দল গসণ, িাাং- 

আলী আকির মর্ইল, িািানলর চর, কুিুিসদয়া, 

কক্সিাজার।

৪। শাহাজান, সপাং-  ৃি হাস দ িকিু, িাাং- আলী 

আকির মর্ইল, িািানলর চর, কুিুিসদয়া, 

কক্সিাজার। 

৫। ফসরদ আল , সপাং- কসির আহ দ, িাাং- 

আলী আকির মর্ইল, িািানলর চর, কুিুিসদয়া, 

কক্সিাজার।

৬। িফর  ুলু্লক, সপাং- ছানলহ আহ দ, িাাং- 

আলী আকির মর্ইল, িািানলর চর, কুিুিসদয়া, 

কক্সিাজার।

৭। গুরা স ঞা, সপাং-  ৃি নজু স য়া, িাাং- আলী 

আকির মর্ইল, িািানলর চর, কুিুিসদয়া, 

কক্সিাজার।৮। জালাল আহ দ, সপাং-  ৃি হাসিিুর 

রহা ন, আলী আকির মর্ইল, িািানলর চর, 

কুিুিসদয়া, কক্সিাজার।

৯। ইসলয়াছ সপাং-  ৃি  াষ্টার আিুল িশর, আলী 

আকির মর্ইল, িািানলর চর, কুিুিসদয়া, 

কক্সিাজার।

১০। ইিীি, সপাং-  ৃি  াষ্টার আিুল িশর, আলী 

আকির মর্ইল, িািানলর চর, কুিুিসদয়া, 

কক্সিাজার।

5.0

৮৬

কক্সিাজার কুিুিসদয়া কুিুিসদয়া আালী

আকির

মর্ইল

০১। শাহ্ আল , সপিা-  ৃি কাসছ  আলী, িাাং- 

খুসদয়ার মটক, কুিুিসদয়া, কক্সিাজার। 

২। সছয়দ আল , সপিা- আবু্দর রসশদ, িাাং- 

খুসদয়ার মটক, কুিুিসদয়া, কক্সিাজার। 

৩। ম াছনলহ উসিন, সপাং- এয়াকুি আলী, িাাং- 

খুসদয়ার মটক, কুিুিসদয়া।

৪। হাজী শা শুল আল , সপাং-  ৃি মগালা  

মছািহান, িাাং- খুসদয়ার মটক, কুিুিসদয়া

৫। ম াস্তাসফজ, সপিা-  ৃি মগালা  মছািহান, 

িাাং- খুসদয়ার মটক, কুিুিসদয়া।

৬। িাজুল ইিলা , সপিা-  ৃি মগালা  

মছািহান, িাাং- খুসদয়ার মটক, কুিুিসদয়া

3.0 আালী

আকির

মর্ইল
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অনযানয িনভূস  
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িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

91 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Kvgvj †nv‡mb, wcZvt ‰mq` 

Avn¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.4 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

92 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv kwdDwÏb, wcZvt ‰mq` 

Avn¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.6 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

93 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv bRy wgqv, wcZvt g„Z 

BmgvBj ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

94 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv evnv`yi, wcZvt g„Z 

†gvRv‡niæj nK ‡cKzqvi 

Pi, KK&ªevRvi|

0.5 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

95 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡gvt Avjx, wcZvt g„Z 

†gvRv‡niæj nK ‡cKzqvi 

Pi, KK&ªevRvi|

0.3 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

96 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Beªvwng, wcZvt Avãyj 

Kv‡`I ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.4 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

97 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv gvnvdzR wgqv, wcZvt Avãyj 

nvwKg, ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.4 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

98 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Gbvgyj nK, wcZvt Avãyj 

nvwKg  ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

99 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv iwk`, wcZvt Lwjjyi 

ingvb‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.6 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

100 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv gmwR`  ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.6 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

101 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ¯‹zj  ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.4 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl
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জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

102 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Kwig`vZ, wcZvt `y`y 

wgqv‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

0.4 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

103 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv bv¸ Avjx, wcZvt g„Z 

BmgvBj‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.5 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

104 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv AveŸvm DwÏb, wcZvt 

‡gv³vi‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi| 

0.5 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

105 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡gvt †nv‡mb, wcZvt 

BmgvBj ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

106 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‰mq` b~i, wcZvt g„Z 

wgQvwjg wgqv ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

107 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv evnv`yi, wcZvt byiæ¾vgvb 

‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

0.1 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

108 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡gvt †nvmb, wcZvt AÁvZ 

‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

3.0 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

109 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv evnv`yi, wcZvt ‡gvRv‡ni 

†nv‡mb ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.6 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

110 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡gvt †mwjg, wcZvt Rv‡Ki 

Avnv¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

111 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Aveyj Lv‡qi, wcZvt 

byiæ¾vgvb‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.6 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

112 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv gvnvgy`yj nK, wcZvt g„Z 

GqvKze Avjx ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.4 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl
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 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

113 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Aveyj Kvjvg, wcZvt 

byiæ¾vgvb ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.1 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

114 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡gvt Avjx, wcZvt 

‡gvRv‡niæj nK ‡cKzqvi 

Pi, KK&ªevRvi|

0.3 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

115 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv bbœv wgqv, wcZvt DwRi 

Avjx‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

0.3 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

116 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Ievq`yj nvwKg, wcZvt g„Z 

GqvKze ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.9 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

117 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv kvwdqv †eMg, wcZvt g„Z 

GqvKze ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.1 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

118 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv dv‡Zgv †eMg, ¯̂vgxt AÁvZ 

‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

119 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv kvgmy Avjg, wcZvt nvwKg 

Avjx‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

2.0 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

120 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv gbyqviv †eMg, ¯̂vgxt g„Z 

gvngy` Avjx ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.8 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

121 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡gŠjfx Rvjvj, wcZvt g„Z 

meŸxi Avn‡¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi| 

1.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

122 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡ki Avjx, wcZvt g„Z Qjg 

Avnv‡¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.0 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl
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জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

123 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ew`Dj Avjg, wcZvt g„Z 

Aveyj Lv‡qi ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

2.4 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

124 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡gvt nvweeyjøvn, wcZvt ‰mq` 

Avnv‡¤§`‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

125 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‰mq` Avnv‡¤§` Ms, ‡cKzqvi 

Pi, KK&ªevRvi|

0.6 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

126 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Av‡qkv †eMg, ¯̂vgxt g„Z 

Lwjjyi ingvb ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

127 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Aveyj †nv‡mb, wcZvt 

GRvnvi wgqv ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.4 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

128 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Rvdi Avn¤§`, wcZvt g„Z 

b~i Avnv¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.8 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

129 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡gvnv¤§` †nvQb, wcZvt g„Z 

Ave`y Qg` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.4 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

130 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Aveyj Lv‡qi, wcZvt g„Z 

Ave`y Qg` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.1 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

131 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Rvgvj †nv‡mb, wcZvt Aveyj 

Lv‡qi ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

132 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Rvnv½xi, wcZvt QvweŸi 

Avnv¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.1 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

133 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv gvnvgy`yj Kwig, wcZvt 

Aveyj †nvmb ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.1 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl
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িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 
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134 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡gvt Rvdi Avnv¤§`, wcZvt 

b~i Avnv¤§`

0.1 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

135 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Aveyj Kv‡kg, wcZvt g„Z 

Avt Qg` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.7 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

136 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv †nvmvBb Avnv¤§`, wcZvt 

g„Z ‡mvjZvb ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.6 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

137 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv mvnve wgqv, wcZvt Aveyj 

Kv‡kg ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.6 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

138 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv gmwR`, †mvbvjx evRvi, 

†cKzqvi Pi

0.6 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

139 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Av³vi Avnv¤§`, wcZvt g„Z 

Aveyj Kv‡kg ‡cKzqvi Pi, 

‡mvbvjx evRvi, KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

140 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv eRj Avnv¤§`, wcZvt Avey 

mg` ‡cKzqvi Pi, ‡mvbvjx 

evRvi, KK&ªevRvi|

0.4 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

141 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv  gwbi Avnv¤§`, wcZvt g„Z 

Rv‡n` Avjx ‡cKzqvi Pi, 

‡mvbvjx evRvi, KK&ªevRvi|

0.3 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

142 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Avãyj gv‡jK, wcZvt 

AvwRRyi ingvb ‡cKzqvi 

Pi, ‡mvbvjx evRvi, 

KK&ªevRvi|

1.0 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

143 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv  AvKei Avnv¤§`, wcZvt 

mv‡nj Avnv¤§`‡cKzqvi Pi, 

‡mvbvjx evRvi, KK&ªevRvi|

1.0 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl
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 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

144 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡gŠjfx byiæj Bmjvg, wcZvt 

gwbi Avnv¤§` ‡cKzqvi Pi, 

‡mvbvjx evRvi, KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

145 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv nv‡Riv LvZzb, ¯^vgxt gwbi 

Avnv¤§` ‡cKzqvi Pi, 

‡mvbvjx evRvi, KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

146 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv kvgQz Avjg, wcZvt gwRwjg 

wgqv ‡cKzqvi Pi, ‡mvbvjx 

evRvi, KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

147 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv gvn&dzR wgqv, wcZvt g„Z 

gwRwjg wgqv

0.1 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

148 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Avnv¤§` †nvQb, wcZvt 

Aveyj Kv‡kg ‡cKzqvi Pi, 

‡mvbvjx evRvi, KK&ªevRvi|

0.8 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

149 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡iv‡Kqv †eMg, ¯̂vgxt Rvdi 

Avjg ‡cKzqvi Pi, ‡mvbvjx 

evRvi, KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

150 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv iwngv †eMg, ¯̂vgxt Avãyj 

Mwb ‡cKzqvi Pi, ‡mvbvjx 

evRvi, KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

151 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡mKv›`i, wcZvt g„Z d‡QR 

Avnv‡¤§` ‡cKzqvi Pi, 

‡mvbvjx evRvi, KK&ªevRvi|

1.0 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

152 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv gv‡R`v †eMg, ¯^vgxt 

AvjZvd wgqv ‡cKzqvi Pi, 

‡mvbvjx evRvi, KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl
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153 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv gwdR Ms, wcZvt gvwRwjg 

wgqv ‡cKzqvi Pi,  

KK&ªevRvi|

0.3 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

154 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv BDQzc Avjx, wcZvt g„Z 

gneŸZ Avjx ‡cKzqvi Pi, 

‡mvbvjx evRvi, KK&ªevRvi|

1.0 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

155 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv BDbyQ, wcZvt gvngy`yj 

ingvb ‡cKzqvi Pi, ‡mvbvjx 

evRvi, KK&ªevRvi|

0.6 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

156 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv b~i †gvnv¤§`, wcZvt BDQze 

Avjx ‡cKzqvi Pi, ‡mvbvjx 

evRvi, KK&ªevRvi|

0.1 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

157 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Bmjvg wgqv, wcZvt Avãyj 

Kwig ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.0 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

158 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Iev`yj Bmjvg, wcZvt g„Z 

‰mq` Avn¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.1 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

159 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv gmwR` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.3 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

160 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Kvgvj, wcZvt  ‰mq` 

Avn¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.4 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

161 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Avnv¤§` wgqv, wcZvt 

‡mvjZvb Avnv¤§` ‡cKzqvi 

Pi, KK&ªevRvi|

0.6 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

162 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv bvwRg DwÏb, wcZvt mwdKzi 

ingvb ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3197 - 12702 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl
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163 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Avt nvwg`, wcZvt g„Z 

dviæK Avnv¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.1 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

164 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv nvwKg Avjx, wcZvt 

Ave`yjøvn  ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.3 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

165 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡mvjZvb Avnv¤§`, wcZvt 

Ave`yjøvn ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.4 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

166 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡gv¯ÍvK, wcZvt g„Z BmgvBj 

‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

1.6 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

167 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv kvgmy, wcZvt Igi Avjx 

‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

0.1 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

168 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Avnv¤§` ‡nv‡mb I iwng 

wgqv wcZvt g„Z ‡mvjZvb 

Avnv¤§`  ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

169 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Avby wgqv, wcZvt g„Z Aveyj 

†nv‡mb ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

170 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv AvwRRyi ingvb, wcZvt g„Z 

Avjx Avn¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.6 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

171 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv kvgmy Avjg Ms, wcZvt 

Avnv¤§` wgqv

1.2 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

172 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Rvnvbviv †eMg, ¯̂vgxt gÄyi 

Avjg ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.6 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

173 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Aveyj Kv‡kg Ms, wcZvt 

AÁvZ ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

6.4 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl
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174 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Aveyj Kvjvg, wcZvt gywÝ 

wgqv‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

1.2 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

175 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Rvdi Avjg, wcZvt g„Z 

GKivg wgqv ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.2 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

176 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv bvwRg DwÏb Ms, wcZvt 

AÁvZ ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.4 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

177 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv AvwRRyi ingvb Ms, wcZvt 

AÁvZ ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.6 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

178 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv byiæj Bmjvg, wcZvt g„Z 

Aveyj Lv‡qi ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

3.6 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

179 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡bRvg DwÏb, wcZvt 

‡gv¾vdi Avnv¤§`  ‡cKzqvi 

Pi, KK&ªevRvi|

0.8 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

180 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv bvmy wgqv Ms, wcZvt g„Z †gv: 

BmgvBj Kvgvj ‡cKzqvi 

Pi, KK&ªevRvi|

2.2 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

181 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Kvgvj, wcZvt ‰mq` 

Avnv¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

182 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv BDbym Kv‡`i Ms, wcZvt 

AÁvZ ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.4 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

183 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Avãyj gv‡jK, wcZvt nvRx 

Avãyj Kwig

1.2 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

184 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv byiæj AvdQvi, wcZvt wQwÏK 

Avnv¤§`  ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.1 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl
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িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

185 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Avãy Qvjvg, wcZvt Avãy 

iwng  ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.0 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

186 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Rvnv½xi, wcZvt byiæj 

Bmjvg ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.5 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

187 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Avby wgqv, wcZvt Aveyj 

†nv‡mb ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.1 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

188 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ew`Dj Avjg, wcZvt Aveyj 

LvBi ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

189 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv eRjy Avnv¤§`, wcZvt g„Z 

Avãyi ingvb ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.6 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

190 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv AvjgMxi, wcZvt ‡Mvjvg 

bex ‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

0.3 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

191 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv AvKZvi wgqv, wcZvt d‡qR 

Avnv¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.6 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

192 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Avãy iwng, wcZvt Avãy 

Kwig ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.8 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

193 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡bQvi DwÏb, wcZvt g„Z Av: 

AvwRR ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

2.0 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

194 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Av: †Qvevnvb, wcZvt g„Z 

ˆmq` Avnv¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.5 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

Page 47



ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)
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195 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Avt QvËvi , wcZvt g„Z 

AvwRRyi ingvb ‡cKzqvi 

Pi, KK&ªevRvi|

1.3 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

196 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Aveyj eki, wcZvt g„Z Av: 

Qvgv` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.2 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

197 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ev`kv wgqv, wcZvt ‡gvRv‡ni 

Avnv¤§` ‡cKzqvi 

Pi,DRvbwVqv, KK&ªevRvi

0.5 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

198 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡gv: †mwjg, wcZvt g„Z 

byiæj Bmjvg ‡cKzqvi 

Pi,DRvbwVqv, KK&ªevRvi|

1.0 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

199 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv nv‡dR Avnv¤§`, wcZvt 

QwgDwÏb ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.9 ‡cKzqvi Pi - - 3200 - 12704 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

200 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv AvwRRyj nK, wcZvt g„Z 

byiæj Bmjvg

0.8 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

201 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv bvwQi DwÏb, wcZvt BDbyQ 

‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

0.1 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

202 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv byiæj Kv‡`i, wcZvt g„Z 

Gg`v` wgqv ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.4 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

203 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Rvgvj Ms, wcZvt g„Z Avgxi 

Avjx ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

2.0 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

204 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv bbœv wgqv, wcZvt g„Z Gg`v` 

wgqv ‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

1.0 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

205 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡iRvDj Kwig, wcZvt g„Z 

gvóvi dwi` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.5 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl
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206 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Mdzi, wcZvt g„Z ‡nv‡mb 

‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

207 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Rv‡Ki, wcZvt AÁvZ 

‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

0.8 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

208 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Kvgvj †nv‡mb, wcZvt g„Z 

Av: Kwig ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.8 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

209 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Rvgvj DwÏb, wcZvt g„Z 

AvwRR ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.7 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

210 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv nviæb, wcZvt b~i Avnv¤§` 

‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

0.2 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

211 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡gv: iwk`, , wcZvt b~i 

Avnv¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.5 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

212 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Lv‡j`v †eMg Ms, wcZvt 

AÁvZ ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.4 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

213 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Qv‡ei Avnv¤§`, wcZvt b~i 

Avnv¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.5 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

214 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡gv: †nv‡mb, wcZvt g„Z 

BDQzc Avjx ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.3 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

215 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Gbvgyj nK, wcZvt ‡bPvi 

DwÏb ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.0 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

216 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv kvn& Avjg, wcZvt g„Z 

Avik` Avjx ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.4 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl
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217 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡Mvjvg kixd, wcZvt Kwei 

Avnv¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.5 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

218 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv byiæ”Qdv, wcZvt g„Z Kwei 

Avnv¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

1.5 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

219 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv gwRe, wcZvt dviæK 

Avnv¤§` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.4 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

220 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Avnv¤§` †nv‡mb, wcZvt g„Z 

myjZvb Avnv¤§` ‡cKzqvi 

Pi, KK&ªevRvi|

0.1 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

221 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv wi`yqvb, wcZvt Kvgvj 

†nv‡mb ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

6.0 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

222 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv gvwbK, wcZvt Rv‡Ki 

†nv‡mb ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

6.0 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

223 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Aveyj Kv‡kg, wcZvt Gg`v` 

wgqv ‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

0.8 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

224 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv kwdDj Kv‡`i, wcZvt 

Avãyj nvwg` ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.4 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

225 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡ibyAviv, wcZvt Aveyj 

Kv‡kg ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.1 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

226 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Ave`yj gwR`, wcZvt AÁvZ 

‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

1.2 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl
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227 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Avt iwng, wcZvt ‡bQvi 

DwÏb ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.1 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

228 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡mwjg, wcZvt ‡bQvi DwÏb 

‡cKzqvi Pi, KK&ªevRvi|

0.6 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

229 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Aveyj gv‡jK, wcZvt g„Z 

cyZb Avjx ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.6 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

230 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv nvmb Avjx, wcZvt g„Z 

ev`kv wgqv ‡cKzqvi Pi, 

KK&ªevRvi|

0.9 ‡cKzqvi Pi - - 3202 - 12706 2 eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³/iwÿZ

jeb I grm¨ Pvl

231 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv mvnve DwÏb,wcZvt giûg 

‡gv¯ÍvwdRyi ingvb cwðg 

`i‡ekKvUv,PKwiqv,KK&ªevRv

i|

60.9 Kwiqviw`qv - - 2201 

2132 

2144  

1785 

1783 

1361

- 3359 3260 

3272 2351 

2353 2361 

2 iwÿZ/ eb wefv‡Mi bv‡g 

†iKW©f‚³©

jeb I grm¨ Pvl `Lj`vi‡`i 

ZvwjKv †cÖiY 

Kiv n‡q‡Q|

232 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡gv³vi Avn¤§`, wcZvt g„Z 

Aveyj Kv‡kg 

Kvjvicvov,gMbvgv, 

KK&ªevRvi|

0.1 gMbvgv - - - - 11068 3 eb wefv‡Mi bv‡g †iKW©f‚³/4 

aviv

jeb I grm¨ Pvl

233 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Avãyj Lv‡jK, wcZvt 

GRvnvi wgqv 

KBWvevRvi,gMbvgv, 

KK&ªevRvi|

0.1 gMbvgv - - - - 11068 3 eb wefv‡Mi bv‡g †iKW©f‚³/4 

aviv

jeb I grm¨ Pvl

234 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡Mvjvg †gv Í̄dv, wcZvt g„Z 

Avãyj ReŸvi 

Kvjvicvov,gMbvgv, 

KK&ªevRvi|

0.1 gMbvgv - - - - 11068 3 eb wefv‡Mi bv‡g †iKW©f‚³/4 

aviv

jeb I grm¨ Pvl
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অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

235 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ggZvR nK, wcZvt g„Z 

dRj nK 

Kvjvicvov,gMbvgv, 

KK&ªevRvi|

0.1 gMbvgv - - - - 11068 3 eb wefv‡Mi bv‡g †iKW©f‚³/4 

aviv

jeb I grm¨ Pvl

236 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv gvnvgy`yj nK, wcZvt g„Z 

‡gŠjfx AvKei 

ï×Lvjx,gMbvgv, KK&ªevRvi|

0.1 gMbvgv - - - - 11068 3 eb wefv‡Mi bv‡g †iKW©f‚³/4 

aviv

jeb I grm¨ Pvl

237 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv iweDj Kwig, wcZvt g„Z 

‰Qq`Djøvn 

KBWvevRvi,gMbvgv, 

KK&ªevRvi|

0.1 gMbvgv - - - - 11068 3 eb wefv‡Mi bv‡g †iKW©f‚³/4 

aviv

jeb I grm¨ Pvl

238 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ‡gvnv¤§`, wcZvt g„Z BQnvK 

Kvjvicvov,gMbvgv, 

KK&ªevRvi|

0.1 gMbvgv - - - - 11068 3 eb wefv‡Mi bv‡g †iKW©f‚³/4 

aviv

jeb I grm¨ Pvl

239 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Avãyj nvwKg, wcZvt g„Z 

eRj Kwig 

Kvjvicvov,gMbvgv, 

KK&ªevRvi|

0.1 gMbvgv - - - - 11068 3 eb wefv‡Mi bv‡g †iKW©f‚³/4 

aviv

jeb I grm¨ Pvl

240 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv ivRv wgqv Ms wcZvt `wjjyi 

ingvb 

dvwiqvLvjx(DRvbwVqv), 

gMbvgv,  KK&ªevRvi|

0.4 gMbvgv - - - - 5232, 5235 3 eb wefv‡Mi bv‡g †iKW©f‚³/6 

aviv

jeb I grm¨ Pvl

241 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv BLwZqvi DwÏb,wcZvt 

†di‡`Šm 

dvwiqvLvjx(DRvbwVqv), 

‡cKzqv,  KK&ªevRvi|

1.1 gMbvgv - - - - 5235, 5236 3 eb wefv‡Mi bv‡g †iKW©f‚³/6 

aviv

jeb I grm¨ Pvl

242 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv Bqvi gvn¤§y` Ms, wcZvt 

‡gvm‡jg DwÏb  gVKvfv½v, 

†cKzqv, KK&ªevRvi|

0.4 gMbvgv - - - - 5254  5241 

5242
3 eb wefv‡Mi bv‡g †iKW©f‚³/6 

aviv

jeb I grm¨ Pvl
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243 KK&ªevRvi ‡cKzqv Qbyqv gMbvgv wRjøyi Kwig  wcZvt dRj 

Kwig `i`ix‡Nvbv, †cKzqv, 

KK&ªevRvi|

0.5 gMbvgv - - - - 5061 3 eb wefv‡Mi bv‡g †iKW©f‚³/4 

aviv

jeb I grm¨ Pvl

244 কক্সবাজার চকররয়া চরনদ্বীি মজ, এে,  াট ১। নুরুল আেরন িরতা-আব্দুল 

গরণ ২।  নুরুল হাকরে, রিত-

রাহেত উলস্নাহ, ৩। ফজল 

কাবদর, রিতা-আব্দুল খাইয়ুে, 

৪। আবু তালবব, রিতা-আব্দুল 

খাইয়ুে, ৫। রুহুল আেরন, 

রিতা-রহেত আলী, সব ি সাাং- 

করাইয়াব ানা, চকররয়া, 

কক্সবাজার। ৬। আফচার 

রিতা- দুলা রেয়া, সাাং- 

েগনাো িাড়া, ৭।নুর হোসবন, 

রিতা- োহামুদুর ররশদ, ৮। 

মোজাফফর (কালু) রিতা- 

মৃত আরের হােজা, ৯। 

রসরাজ রেয়া, রিতা- মৃত 

এজাহার আহবেদ, সব ি সাাং- 

েগনাো িাড়া, ৩নাং বস্নক, 

ইউ/রি- বদরখালী, থানা-

চকররয়া, কক্সবাজার ১০। নুর 

আহােদ, রিতা- কালু, সাাং- 

ভরা েহুরী, সাাং- চকররয়া, 

১১। েোঃ জসরে, রিতা- নুর 

ইসলাে, সাাং- সাত র িাড়া, 

১২। েোসত্োক , রিতা- মোঃ 

জকররয়া, সাাং- বাড়ইয়া 

িাড়া, ১৩। আবুল িরতা- মৃত 

আলী আহেদ, সাাং- ঐ ১৪। 

160.0 সি এি ২১/এ-২৫ ৬ ধারা রিওর নাং-

১/রসরড অব-

১৯৯৮-৯৯, 

রিওর নাং-

১/রসরড অব- 

2000-01 

রিওর নাং-

১/রসরড অব- 

2004-05 

রিওর নাং-

2/রসরড অব- 

2004-05,

ও অির োেলা 

নাং- ১৯৮/০৮ 

১৯৯/০৮

245 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট আবুল হাবশে, রিতা- মৃত 

আরের আলী, সাাং- 

ডুলাহাজরা, চা বাগান চকররয়া 

ও কাোল উিীণ গাং

125.0 7 অির োেলা নাং- 

২০০/০৮
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

246 মোজাফফর মহাবসন, রিতা- 

মসালতান আহােদ, সাাং- 

িালাকাটা,চকররয়া, 

কক্সবাজার ও কাোল উিীণ 

গাং

30.0 ৭/ক অির োেলা নাং- 

২০০/০৮

247 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১।আব্দুস সালাে, রিতা-নরজর 

আহেদ, গ্রাে-উলবরনয়া, 

চকররয়া, কক্সবাজার। ২। 

আলী আহেদ োস্টার, রিতা- 

হাজী বুজুরম্নত আলী, সাাং- 

সাত র িাড়া, েবহশখালী, ৩। 

মোরকত মহাবসন, রিতা- আলী 

আহেদ োস্টার, সাাং- সাত র 

িাড়া, েবহশখালী,, ৪। েোঃ 

েবনার আলী, রিতা- হাজী 

বুজুরম্নত আলী, সাাং- সাত র 

িাড়া, েবহশখালী, ৫। ছরদ্দরক 

আহেদ, রিতা- জববদ আলী, 

সাাং- সাত র িাড়া, 

েবহশখালী, ৬। নুরে্ন েরয়া, 

রিতা- মৃত রওশত আলী, সাাং-

 পুইছরড় িাড়া, শািলাপুর, 

েবহশখালী,

10.0 15 রিওর নাং-

3/রসরড অব- 

2003-04

248 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। গুরা েরয়া গাং, 97.0 15 অির োেলা নাং- 

১৯১/০৮
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

249 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
শরহদুল হক, রিতা-মৃত 

আবুল কাবশে, গ্রাে-

কাহাররয়া ম ানা, চকররয়া, 

কক্সবাজার I ¸iv wgqv Ms

10.0 15 অির োেলা নাং- 

১৯১/০৮

250 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
জালাল উিীন, রিতা-মুহােদ 

আলী, গ্রাে-বুরড় পুকুর, 

িাকালাকাটা, চকররয়া, 

কক্সবাজার I ¸iv wgqv Ms

10.0 16 অির োেলা নাং- 

১৯১/০৮

251 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
জাফর উিীন, রিতা-হাজ্বী 

মো: করবর, বুরড় পুকুররয়া, 

চকররয়া, কক্সবাজার Ges 

Kvgvj DwÏb Ms

16.0 7 অির োেলা নাং- 

২০০/০৮

252 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
দুদু রেয়া, রিতা-আলী 

আহেদ, গ্রাে-ধুেখালী, 

ডুলাহাজারা, চকররয়া, 

কক্সবাজার Ges Ms

10.0 ৭/ক অির োেলা নাং- 

২০০/০৮

253 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
জাফর আলে, রিতা- 

শরফকুর রহোন, গ্রাে-নতুন 

িাড়া, িালাকাটা, চকররয়া, 

কক্সবাজার I Kvgvj DÏxY 

Ms

15.0 7 অির োেলা নাং- 

২০০/০৮
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

254 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। জাহবদুল ইসলাে, রিতা-

আব্দুলগরণ সও:, গ্রাে-

কাহাররয়াব ানা, চকররয়া, 

কক্সবাজার ২। আব্দু শুক্কুর, 

রিতা- আব্দু সালাে, সাাং- 

টুইট্যাখালী, বদরখালী, 

চকররয়া, ৩। গরয়াস উদ্দরন, 

রিতা- আব্দু শুক্কুর, সাাং- 

টুইট্যাখালী, বদরখালী, 

চকররয়া, ৪। জাফর আহেদ, 

রিতা- নাগু রেয়া, সাাং- ঐ,

80.0 18 রিওর নাং-

7/রসরড অব- 

2000-01
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

255 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১।সাববর আহেদ, রিতা-মৃত 

আব্দুল কাবদর, গ্রাে-

শাহাররবল, চকররয়া, 

কক্সবাজার। ২। খোকন েরয়া, 

রিতা- শরফউল আলে, সাাং- 

বুরড় পুকুর, চকররয়া, ৩। েোঃ 

হারেদ, রিতা- মৃত আলেগীর, 

সাাং- বুরড় পুকুর, চকররয়া,  

৪। েোছাদ্দবক হোসবন, রিতা- 

জববর, সাাং- ডুলাহাজরা, 

চকররয়া, ৫। েনজুর আহেদ, 

রিতা- মৃত দরললুর রহোন, 

সাাং- েগনাো িাড়া, ০৩নাং 

বস্নক, বদরখালী, চকররয়া, 

৬। সোনােরয়া, রিতা- মৃত 

েক্তুল মহাবসন, সাাং- 

মুখববকী, েবহশখালী, ৭। 

বাহাদুর রেয়া, রিতা- মৃত 

কালা রেয়া, সাাং- মুখববকী, 

েবহশখালী,

10.0 18 রিওর নাং-

4/রসরড অব- 

2003-04
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

256 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। ফবরদবৌস জাোন, রিতা-

আকতার আহেদ, গ্রাে-

কাহাররয়া ম ানা চকররয়া, 

কক্সবাজার। ২। এনােুল হক, 

রিতা- মৃত আহেদ মহাছাইন, 

সাাং- নয়া িাড়া, চকররয়া, ৩। 

জুনাইদুল হক, রিতা- মৃত 

আহেদ হক, সাাং- নয়া িাড়া, 

চকররয়া, ৪। েনজুর আলে, 

রিতা- মৃত লাল রেয়া, সাাং- 

নয়া িাড়া, সাহাররবল, 

চকররয়া।

10.0 ১৮/জ রিওর নাং-

1/রসরড অব- 

2007-08

257 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
মোঃ ইসোইল, রিতা-

মোজাবহর আহেদ, গ্রাে-

রােপুর, চকররয়া, কক্সবাজার 

I Kvgvj DÏxY Ms

10.0 7 অির োেলা নাং- 

২০০/০৮

258 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
শাহাব উিীন, রিতা-জাফর 

আহেদ, গ্রাে-রােপুর, 

চকররয়া, কক্সবাজার I 

Kvgvj DÏxY Ms

10.0 7 অির োেলা নাং- 

২০০/০৮

259 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
মসরলে উিীন, রিতা-কাোল 

উিীন, গ্রাে-মবতুয়া, 

চকররয়া, কক্সবাজার I ¸iv 

wgqv Ms

12.0 16 অির োেলা নাং- 

১৯১/০৮

260 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
রসরাজুল মোস্তফা, রিতা-মো: 

মহাবসন, গ্রাে-করাইয়ার 

ম ানা, চকররয়া, কক্সবাজার 

I gvmy` Rvgvb Ms

10.0 ২৩/১৭৪ অির োেলা নাং- 

১৯২/০৮
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কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

261 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
জাহাঙ্গীর আলে রাজু, রিতা-

মৃত নুর আহেদ রসকদার, 

গ্রাে-করাইয়া ম ানা, 

চকররয়া, কক্সবাজার I 

gvmy` Rvgvb Ms

10.0 ২৩/১৭৩ অির োেলা নাং- 

১৯২/০৮

262 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
শােীমুল হাসান মচৌধুরী, রিতা-

হারুন বাদশাহ মচৌধুরী, গ্রাে-

রসি িাড়া, চকররয়া, 

কক্সবাজার I gvmy` Rvgvb 

Ms

25.0 ২৩/১১২ ২৩/১০০ অির োেলা নাং- 

১৯২/০৮

263 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
জাহানারা নাজনীন, স্বােী-

মোকতার মহাসাইন, গ্রাে-ভরা 

মুহুরী, চকররয়া, কক্সবাজার 

I Kvgvj DÏxY Ms

10.0 ৭/১০৩ অির োেলা নাং- 

২০০/০৮

264 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
নুরুল আলে, রিতা-করবর 

আহেদ, গ্রাে-ডুেখালী, 

ডুলাহাজারা, চকররয়া, 

কক্সবাজার I Kvgvj DÏxY 

Ms

17.0 7 অির োেলা নাং- 

২০০/০৮

265 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
হাবফজ মোস্তাক আহেদ, 

রিতা-মৃত মসালতান আহেদ, 

গ্রাে-বুরড় পুকুর, িালাকাটা, 

চকররয়া, কক্সবাজার I ¸iv 

wgqv Ms

10.0 16 অির োেলা নাং- 

১৯১/০৮

266 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
ইফবতকার উিীন মচৌধুরী, 

রিতা-বাবরক আহেদ মচৌধুরী, 

গ্রাে-মডমুরশয়া, চকররয়া, 

কক্সবাজার I Kvgvj DÏxY 

Ms

10.0 44397 অির োেলা নাং- 

২০০/০৮
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

267 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। আকতার আহেদ, রিতা-

োওলানা আবদুল কাবদর, গ্রাে-

করাইয়া ম ানা, চকররয়া, 

কক্সবাজার। ২। কাশবে েরয়া, রিতা- 

কালা রেয়া, সাাং- ০৬নাং ওয়াড ি, 

বদরখালী, চকররয়া। ৩। সাজ,ু রিতা-

 োইজযা রেয়া, সাাং- ০৬নাং ওয়াড ি, 

বদরখালী, চকররয়া। ৪। নাছরর, 

রিতা- কালা রেয়া, সাাং- ০৬নাং 

ওয়াড ি, বদরখালী, চকররয়া। ১। ভূের 

েিণালয় গাং ১। নুরে্নল ইসলাে 

(নুরম্ন বরল)  ১।নাছরর আহাে্েদ গাং,

18.0 রােপুর 20012002

২০০৩,২০০৪, ২০৪৬
রিওর নাং-3/রসরড 

অব- 2012-13,

অপর  া লা নাং- 

৫১/০৬, অপর  া লা 

নাং- ১৩৮/০৮, অপর 

 া লা নাং- ১৯৭/০৮

268 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট বছয়দ নুর, রিতা-হাবফজ মহাবসন 

আলী, গ্রাে-িালাকাটা, গ্রাে-

িালাকাটা, চকররয়া, কক্সবাজার I 

byiæj Avwgb Ms

20.0 রােপুর ২০১৫ ও ২০১৬ অির োেলা নাং- ১৯৮/০৮

269 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট নারছর আহেদ, রিতা-আকরাে 

মহাবসন, গ্রাে-মবতুয়া, চকররয়া, 

কক্সবাজার I byiæj Avwgb Ms

16.0 রােপুর ২০১৫ ও ২০১৬ অির োেলা নাং- ১৯৮/০৮

270 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট নুরুল আরেন, রিতা-হাবফজ আব্দুল 

মোতাবলব, গ্রাে-করাইয়া ম ানা, 

চকররয়া, কক্সবাজার I Avwgi 

†nv‡mb Ms

10.0 রােপুর 2010 অির োেলা নাং- 

১৯৪/০৮

271 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট নারছর উিীন, রিতা-োসুক 

আহেদ, গ্রাে-করাইয়াব ানা, 

চকররয়া, কক্সবাজার I Avwgi 

†nv‡mb Ms

42.0 রােপুর 2010 অির োেলা নাং- 

১৯৪/০৮
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

272 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। আেরর হোসবন, রিতা-মৃত আব্দুল 

জরলল, গ্রাে-রসকদার িাড়া, মিকুয়া 

কক্সবাজার ২। েোঃ গরয়াস উদ্দরন, 

রিতা- বছয়দ রেয়া, সাাং- েগনাো 

িাড়া, বদরখালী ৩নাং বস্নক, ৩। 

আরের মহাবসন, রিতা- মোঃ ররশদ, 

সাাং- েগনাো িাড়া, বদরখালী ৩নাং 

বস্নক ৪। েোঃ জলরল, রিতা- মৃত 

ওের আলী, সাাং- েগনাো িাড়া, 

বদরখালী ৩নাং বস্নক ৫। েোঃ 

নজরম্নল ইসলাে, রিতা- মৃত 

মোজাবহর আহবেদ, সাাং- রােপুর, 

চকররয়া ৬। েোঃ সরওয়ার, রিতা- 

মৃত আব্দুর রহোন, সাাং- রােপুর, 

চকররয়া, ৭। েোঃ নুরে্নল কাদবর, 

রিতা- মৃত বাচা রেয়া, সাাং- পূব ি বড় 

মভওলা, চকররয়া, ৮। জরয়াবুল হক, 

রিতা- আরের মহাবসন, সাাং- 

রেঠাছরড়, শািলাপুর, েবহশখালী, 

৯। আবুল হোসবন, রিতা- মোঃ 

মহাবসন, সাাং- বদরখালী ৩নাং বস্নক, 

চকররয়া, ১০। জয়নাল আববদীন, 

রিতা- আশরাফ উজ্জাোন, সাাং- 

বদরখালী ৩নাং বস্নক, চকররয়া,১১। 

নুরম্নল আরেন গাং

10.0 রােপুর ২০১৫, ২০১৬, 

২০১৭

রিওর নাং-

6/রসরড অব- 

2005-06,

অপর  া লা নাং- 
১৯৮/০৮

273 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। ছৈয়দ নুর গাং ২।আবুল হোসবন 

গাং এবাং সাবজদুল কররে রিতা- 

আবু তাবহর মচৌধুরী, সাাং- রচররঙ্গা 

চকররয়া, কক্সবাজার।

28.0 রােপুর 2046 অির োেলা নাং- 

১৯৩/০৮ অির 

োেলা নাং- 

১৯৫/০৮

274 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট মো: ইউসুফ, রিতা-কালু রেয়া, 

গ্রাে-কাহাররয়া ম ানা, চকররয়া, 

কক্সবাজার I Avwgi †nv‡mb Ms

30.0 রােপুর 2010 অির োেলা নাং- 

১৯৪/০৮
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কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

275 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট আবুল মহাবসন, রিতা-ফজল 

আহেদ, গ্রাে-শাহাররবল, চকররয়া, 

কক্সবাজার I Avwgi †nv‡mb Ms

18.0 রােপুর 2010 অির োেলা নাং- 

১৯৪/০৮

276 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। েুফরজুর রহোন, রিতা-মৃত মো: 

জরলল, গ্রাে-দরববশকাটা, চকররয়া, 

কক্সবাজার। ২। েোঃ নুরে্নল 

আবছার, রিতা- ররহেদাদ, সাাং- 

রােপুর, চকররয়া ৩। েোঃ েনররে্নল 

ইসলাে, রিাত- োমুনুর ররশদ, সাাং- 

রােপুর, চকররয়া ৪। েোঃ কলরে 

উলস্নাহ, রিতা- ররফক সওদাগর, 

সাাং- চুয়ারফারড়, চকররয়া, ৫। েোঃ 

ফররদুল আবনায়ার, রিতা- ররহে 

দাদ, সাাং- রােপুর, চকররয়া, ৬। 

মোঃ শাহবনওয়াজ, রিতা- মৃত 

মোসত্মাক আহেদ, সাাং- ইরলশা 

িাড়া, চকররয়া, ৭। েোঃ আরজন, 

রিতা- মৃত েফজ্জল আহেদ, সাাং- 

ছবনায়া বাঁশখালী, চট্টগ্রাে, ৮। 

মহলাল উরিন, রিতা- ফরকর 

মোহােদ, সাাং- পূব ি বড় মভওলা, 

চকররয়া ৯। েোঃ বাবুল, রিতা- 

োহামুদুল হক, সাাং- রহেছরড় 

কক্সবাজার, ১০। েোঃ বদরউল 

আলে , রিতা- আরের মহাবসন, সাাং- 

খুরম্নরশয়া, রােপুর,চকররয়া।

10.0 রােপুর 2001 রিওর নাং-

7/রসরড অব- 

2005-06
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
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এি 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

277 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। েনররুজ্জাোন, রিতা-

জববত আলী সরদার, গ্রাে-পূব ি 

োদারবটক, োকা। ২। 

রম্নসত্মে আলী, রিতা- আব্দুল 

মোতাবলব, সাাং- িালাকাটা, 

চকররয়া, ৩। েোকাে্েবল হক, 

রিতা- আবু বতয়ব, সাাং- 

োইজ ম ানা, চকররয়া, ৪। 

দারড় কাোল, রিতা- মৃত 

রসরাজ আহেদ, সাাং- বুরড় 

পুকুর, চকররয়া, ৫। জাফর 

আলে, রিতা- লাল রেয়া, 

সাাং- শাহার রবল, চকররয়া, 

৬। েনজুর আলে, রিতা- 

লাল রেয়া, সাাং- শাহার রবল, 

চকররয়া,  ৭। আব্দুল গফুর, 

রিতা- ফজল কররে, সাাং- 

খু ুঁটাখালী, চকররয়া।

15.0 চরণদ্বীি 27 রিওর নাং-

1/রসরড অব- 

2008-09
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ম ৌজা
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

278 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১।রে্নসত্েে আলী, রিতা- 

আব্দুল েতলব, সাাং- 

িালাকাটা, চকররয়া ২। 

মোকাবেল হক, রিতা- আবু 

বতয়ব, সাাং- োইজ ম ানা, 

চকররয়া, ৩। বদর আলে 

োরি, রিতা- কাবশে আলী, 

সাাং- ছদরকাটা, েবহশখালী, 

৪। জহরর, রিতা- আব্দুর 

জববার, সাাং- ছদরকাটা, 

েবহশখালী, ৫। আক্তার, রিতা-

 আব্দুর জববার, সাাং- 

ছদরকাটা, েবহশখালী,  ৬। 

বাহাদুর োরি, রিতা- মৃত 

কালা রেয়া,  সাাং- মুখববকী, 

শািলাপুর, েবহশখালী,

15.0 চরণদ্বীি 27 রিওর নাং-

3/রসরড অব- 

2008-09

279 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। জাহাঙ্গীর, রিতা- 

মোহােদ উলস্নাহ, সাাং- 

সাত র িাড়া, চকররয়া, ২। 

নুরম্নল আলে, রিতা- কররে 

দাদ, সাাং- ম ানািাড়া, 

েবহশখালী, ৩। বজাইয়া, 

রিতা- েক্তুল, সাাং- 

পু ুঁইছরড়িাড়া, েবহশখালী,  ৪। 

রেজান, রিতা- ররহে দাদ, 

সাাং- ম ানা িাড়া, েবহশখালী, 

কক্সবাজার।

15.0 চরণদ্বীি 27 রিওর নাং-

1/রসরড অব- 

2010-11
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ম ৌজা
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আর.

এি 
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

280 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট মোঃ নুরম্নল আলে, রিতা- 

আব্দুল গরণ  ২। নুরে্নল 

আরেন রিতা- রাহােত 

উলস্নাহ, ৩। ফজল কাদবর, 

রিতা- আব্দুল কাইয়ুে, ৪। 

আবু তাবলব, রিতা- আব্দুল 

কাইয়ুে, ৫। রে্নহুল আেরন, 

রিতা- রহেত আলী, সব ি সাাং- 

করাইয়া ম ানা, চকররয়া, 

কক্সবাজার।

15.0 চরণদ্বীি 21 রিওর নাং-

1/রসরড অব- 

1998-99

281 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। অিট, রিতা-আলহাজ্ব  মৃত 

মোক্তার আহেদ, মিকুয়া, 

কক্সবাজার। ২। নুরে্নল আলে, 

রিতা- হাজী মোঃ শররফুল 

আলে, ৩। আবু তৈয়ব, মৃত- 

আবু  বক্কর ৪। লবদু েরয়া, 

রিতা- মগালাে মসালতান, ৫। 

রহেত উলস্নাহ, রিতা- 

আরেরম্নজ্জাোন, ৬। 

মদবলায়ার মহাবসন, রিতা- মৃত 

নবাব আলী, ৭। নুরে্নল 

আবছার, রিতা- আরের 

মহাবসন, সব ি সাাং- করাইয়া 

ম ানা, কক্সবাজার।

15.0 চরণদ্বীি 27 রিওর নাং-

1/রসরড অব- 

1999-2000

Page 65



ম ৌজা
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

282 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১।নুরে্নচ্ছফা, রিতা- হাজী 

কালা রেয়া, ২। েোহাে্েদ 

আলে, রিতা- মৃত খুইল্যা 

রেয়া, ৩। আব্দুল কররে, 

রিতা- অের আলী, সব ি সাাং-

বদরখালী, েগনাো িাড়া, 

চকররয়া। ৪। েোসত্োক 

আহােদ, রিতা- মৃত অরল 

রেয়া, সাাং- নারিত খালী 

িাড়া, বদরখালী, ৫। ছৈয়দ 

নুর, রিতা- কালা রেয়া, সাাং- 

বদরখালী,চকররয়া।

15.0 চরণদ্বীি 27 রিওর নাং-

2/রসরড অব- 

1994-95
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সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

283 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। জালাল উদ্দীন আহেদ, 

রিতা-সদর মহাবসন, ১৩০ 

কবলজ মরাড 

চট্টগ্রাে।২।েোক্তার আহাে্েদ, 

রিতা- আবুল মহাবসন, সাাং- 

হারজর ম ানা, মিকুয়া, 

কক্সবাজার ৩। কাল,ু রিতা- 

মৃত েরতউর রহোন, সাাং-- 

হারজর ম ানা, মিকুয়া, 

কক্সবাজার ৪। আব্দুলস্নাহ, 

রিতা কালু, সাাং- হারজর 

ম ানা, মিকুয়া, কক্সবাজার ৫। 

আবুল মহাবসন, রিতা- মৃত 

আবুল শরীফ, সাাং- 

বা গুজারা, মিকুয়া, 

কক্সবাজার ৬। আেরর হােজা, 

রিতা-  মৃত কালু, সাাং- 

হাজীর ম ানা, মিকুয়া, 

কক্সবাজার ৭। েোঃএরশাদ, 

রিতা- মোঃ আলী, সাাং- জহুর 

ম ানা, মিকুয়া, কক্সবাজার

15.0 চরণদ্বীি 27 রিওর নাং-

5/রসরড অব- 

2003-04
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

284 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। জােরন আহেদ, রিতা-

আলহজ্ব ররফক আহেদ 

মচৌধুরী,  মিকুয়া, কক্সবাজার। 

২।নুর আহাে্েদ, রিতা- মৃত 

কালু রেয়া, সাাং- ভরা মুহুরী, 

চকররয়া, কক্সবাজার ৩। েোঃ 

ফররদ, রিতা- মৃত মোঃ 

খরলল, সাাং- সাত র, 

েবহশখালী, কক্সবাজার, ৪। 

ওসোন, রিতা- মোঃ আব্দুল 

হারকে, সাাং- করাইয়ার 

ম ানা, চকররয়া, কক্সবাজার, 

৫। েোঃ নুরে্নল আলে, হাজী 

শররফুল ইসলাে, সাাং- 

করাইয়ার ম ানা, চকররয়া, 

কক্সবাজার, ৬। নুরে্নল 

কাবদর, রিতা- মৃত বাঁচা বরল, 

সাাং- পূব ি বড় মভওলা 

চকররয়া, কক্সবাজার, ৭। েোঃ 

জরলল, রিতা- মৃত ওের 

আলী, সাাং- বদরখালী, 

চকররয়া, কক্সবাজার। ৯। 

মসরলে, রিতা- মৃত লাল 

রেয়া, সাাং- সাত র িাড়া, 

েবহশখালী, কক্সবাজার। ১০। 

শাহা আলে, রিতা- মোশারফ 

আলী, সাাং- শাহাররবল , 

15.0 চরণদ্বীি 27 রিওর নাং-

5/রসরড অব- 

2005-06
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

285 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১।এবাদ উল্লাহ, রিতা-মৃত 

আব্দুল হারেদ, গ্রাে-৩৪৫ 

কদে মোবারক, রহেতগঞ্জ 

চট্টগ্রাে। ২। আবুল কালাে, 

রিতা- মৃত আছদ আলী, সাাং- 

সাত র িাড়া, েবহশখালী, ৩। 

আব্দুস সালাে, রিতা- মেৌাং 

মোঃ আহসান উলস্নাহ, সাাং- 

সাত র িাড়া, েবহশখালী,  

৪। নুরে্নল ইসলাে, রিতা- 

করবর আহােদ, সাাং- সাত র 

িাড়া, েবহশখালী,  ৫। জসরে 

উরিন, রিতা-মোঃ নূর 

মহাবসন, সাাং- সাত র িাড়া, 

েবহশখালী,  ৬। েোঃ ছৈয়দ 

োরি, রিতা- জরহর উরিন, 

সাাং- সাত র িাড়া, 

েবহশখালী, ৭। আব্দুল হক 

রসকদার, রিতা- আহসান 

উলস্নাহ, সাাং-  

মগারক াটা,েবহশখালী, 

কক্সবাজার। ৮। ছৈয়দুল হক 

রসকদার, রিতা- কররে দাদ 

রসকদার, সাাং- 

মগারক াটা,েবহশখালী, 

কক্সবাজার।  ৯। েোঃ রশরদ, 

রিতা- মোঃ মসালাইোন, সাাং-

15.0 চরণদ্বীি 27 রিওর নাং-

6/রসরড অব- 

2006-07
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

286 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। েোঃ আবুল বশর, রিতা-

মৃত আবু তাবহর, ধলই 

হাটহাজারী, চট্টগ্রাে। ২। 

আবুল কালাে, রিতা- বজল 

আহােদ, সাাং- সাত র িাড়া, 

েবহশখালী, কক্সবাজার। ৩। 

জাবকর রিতা- মছাবাদ আলী, 

সাাং- সাত র িাড়া, 

েবহশখালী, কক্সবাজার।  ৪। 

বরদ আলে োরি,রিতা- 

কাবশে আলী, সাাং- 

ছদরকাটা, শািলাপুর, 

েবহশখালী, কক্সবাজার। ৫। 

জরহর রিতা- জববার, সাাং- 

ছদরকাটা, শািলাপুর, 

েবহশখালী, কক্সবাজার।  ৬। 

আক্তার, রিতা- কাবশে আলী, 

সাাং- ছদরকাটা, শািলাপুর, 

েবহশখালী, কক্সবাজার। ৯। 

বাহাদুর োরি, রিতা- মৃত 

কালা রেয়া, সাাং- মুখববকী, 

েবহশখালী, কক্সবাজার।

15.0 চরণদ্বীি 27 রিওর নাং-

2/রসরড অব- 

2008-09
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

287 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। আব্দুর রশরদ, রিতা-মৃত 

চান্দ রেয়া, ৫২/১ িরিে 

মদওবভাগ, নারায়ণগঞ্জ,২। 

নুরম্নল আরেন, রিতা- 

জরহরম্নল ইসলাে, সাাং বুরড় 

পুকুর, চকররয়া ৩। খোকন 

রেয়া, রিতা- ওসোন, সাাং- 

মেৌলভী কাটা, েবহশখালী, 

কক্সবাজার। ৪। নুরে্নল 

কাবদর, রিতা- েকবুল, ম ানা 

িাড়া, শািলাপুর, েবহশখালী।

15.0 চরণদ্বীি 27 রিওর নাং-

4/রসরড অব- 

2012-13

288 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। েো: মলাকোন োহমুদ, 

রিতা-মৃত নুর মো: হাওলাদার-

৩০/১৩ব্লক রস, মুহােদপুর 

োকা। ২। োহােুদ 

উলস্নাহ,রিতা- মগালাল 

মসালতান, সাাং- বুধার িাড়া, 

শািলাপুর, েবহশখালী, ৩। 

মোঃ মসরলে, রিতা- আব্দু 

রেয়া, সাাং- ছাবদবকর কাটা, 

শািলাপুর, েবহশখালী, 

কক্সবাজার।

15.0 চরণদ্বীি 27 রিওর নাং-

2/রসরড অব- 

2013-14

289 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। রাো দবওয়ানজর, রিতা-

মৃত মজ এস রস , গ্রাে-কারল 

নদীিাড়া, রবভারক বাজার, 

মুরিগঞ্জ মজলা।২। আজরে 

উরিন, রিতা- েরতয়র 

রহোন, সাাং- দরববশ কাটা, 

িরিে বড় মভওলা, চকররয়া, 

কক্সবাজার

5.0 চরণদ্বীি 27 রিওর নাং-

2/রসরড অব- 

2014-15
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

290 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
মো: ফরহাদ মরজা, রিতা-

মছাট রেয়া, কাকড়া, 

চকররয়া, কক্সবাজার।2| 

†njvj wcZv- byi †gvnv¤§`, 

mvs- gwbcyi, g‡nkLvjx, 

3| Avjx AvRMi, wcZv- 

gwbi Avnv¤§`, mvs- 

gwbcyi, g‡nkLvjx,  4| 

Rvnv½xi, wcZv- gvnveyeyj 

Kwig, mvs- mvZNi cvov, 

5| †ejvj, wcZv- byi 

Bmjvg, mvs- gwbcyi cvov, 

g‡nkLvjx, K·evRvi|

15.0 চরণদ্বীি 27 রিওর নাং-

2/রসরড অব- 

2011-12
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

291 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১।গোলাে সোলতান, রিতা-

মৃত কাবদর বকস, গ্রাে-

মুকববকী, ২। আব্দুল গফুর, 

রিতা- মৃত ফজল কররে, সাাং-

 খুটাখালী, চকররয়া, ৩। সোনা 

রেয়া, রিতা- েক্তুল মহাবসন, 

সাাং- মেৌলভীকাটা, 

েবহশখালী, ৪। আলতাফ 

মহাবসন, রিতা- কারজে 

উরিন, সাাং- মেৌলভীকাটা, 

েবহশখালী, ৫। আব্দুল গফুর, 

রিতা- উলা রেয়া, সাাং- 

সদরকাটা, শািলাপুর, 

েবহশখালী, ৬। সররাজ নাগ,ু 

রিতা-  মৃত কাবজে আলী, 

সাাং- শািলাপুর, েবহশখালী, 

৭। েোঃ রহেত আলী, রিতা- 

আরের হাওয়াজ, সাাং- 

মুকববকী, েবহশখালী ৮। 

বাচ্চুইয়া, রিতা- তাবলব 

আলী, সাাং- মুকববকী, 

েবহশখালী

5.0 চরণদ্বীি ৩০/এ-১ রিওর নাং-

2/রসরড অব- 

2007-08

292 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
মো: বছয়দ আকবর, রিতা-

মৃত আব্দুর ররশদ, গ্রাে-

খুটাখালী, চকররয়া, 

কক্সবাজার I gwkDi ingvb 

Ms

10.0 চরণদ্বীি ২৯/সি অির োেলা নাং- 

৩২৭/০৮
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

293 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
এস. এে. েঞ্জুর আলে, 

রিতা-মৃত আবু জাফর, 

খুটাখালী, চকররয়া, 

কক্সবাজার I gwkDi ingvb 

Ms

22.2 চরণদ্বীি ২৯/এ অির োেলা নাং- 

৩২৭/০৮

294 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। আজরজুলহক ি্র: েধু, 

রিতা-মৃতবো: ফজলুল কররে, 

গ্রাে-জঙ্ঘলকাটা, চকররয়া, 

কক্সবাজার। ২। আব্দুল হাকরে 

আলী, রিতা- মৃত মুরি রেয়া, 

সাাং- করাইয়ার ম ানা, 

চকররয়া ৩। েোঃ ওসোন 

রিতা- আব্দুল হারকে আলী, 

সাাং-ঐ ৪। জয়নাল আববদীন, 

রিতা- আকবর আহােদ, সাাং-

 সাহার রবল, চকররয়া, ৫। 

েঞ্জুর োরি, রিতা- দরললুর 

রহোন, সাাং- েগনাো িাড়া, 

৩নাং বস্নক্স, বদরখালী, 

চকররয়া, কক্সবাজার।  

৬।নুরে্নল আলে 

মেৌলভী,রিতা- মৃত আব্দুল 

গরণ, সাাং- কাহারর ম ানা, 

চকররয়া, ৭। ছৈয়দ আহেদ, 

রিতা- আলী মহাবসন, ৩। নুর 

মহাবসন, রিতা- রেজান আলী, 

৮। েোক্তার আহাে্েদ, রিতা- 

বছয়দ আহেদ, ৯। আবুল 

কালাে, রিতা- নরজর  

আহােদ, সব ি সাাং- সাত র 

িাড়া, শািলাপুর, েবহশখালী

10.0 চরণদ্বীি ২১/এ রিওর নাং-

7/রসরড অব- 

2003-04 

সপওর নাং-4/সিসর্ 

অি- 2004-05 

সপওর নাং-5/সিসর্ 

অি- 2012-13 

সপওর নাং-5/সিসর্ 

অি- 2013-14
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

295 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
১। আর্শাদ জারবদ, রিতা-মৃত 

ইরিছ আহেদ, গ্রাে-

দরববশকাটা, চকররয়া, 

কক্সবাজার।

২।আব্দুলগণর, রিতা-

আলীআকবর, করাইয়াব ানা, 

চকররয়া, কক্সবাজার।

15.0 রােপুর ২০২৭/ক

2027

অির োেলা নাং- 

১৪৯/০৫

296 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। েুজরবুররহোন, রিতা-

আব্দুলজরলল, গ্রাে-

দরববশকাটা, চকররয়া, 

কক্সবাজার।

২। নুরুলআবছার, রিতা-

আকবর, কাহাররয়াব ানা, 

চকররয়া, কক্সবাজার।

৩।রহেতউল্লাহ, রিতা-

মৃতখরললুররহোন, গ্রাে-

দরববশকাটা, চকররয়া, 

কক্সবাজার।

21.0 রােপুর ২০২৭/ক

২০২৭/ক-

১,২০২৭/ক-৩

অির োেলা নাং- 

১৪৯/০৫

297 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
শােসুলআলে (গ্রুিরলড়ার), 

রিতা-েরনরআহেদ, গ্রাে-

দরববশকাটা, চকররয়া, 

কক্সবাজার।

17.0 রােপুর ২০২৭/ক-২ অির োেলা নাং- 

১৪৯/০৫

298 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
মবগে ররিাত সাবররনা, স্বােী-

নুরুলইসলাে, রচররাংগা, 

চকররয়া, কক্সবাজার।

8.0 রােপুর ২০২৭/ক-৪ অির োেলা নাং- 

১৬১/০৫

299 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
হাবফজসালােতউল্লাহ, রিতা-

রওশনআলী, গ্রাে-রিলাংজা, 

কক্সবাজার।

10.0 রােপুর 2027 অির োেলা নাং- 

১৪৯/০৫
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

300 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। আব্দুল খালবক চৌধুরী, 

রিতা-আবুবক্কর, গ্রাে-

রদবনশপুর, শািলাপুর, 

েবহশখালী, কক্সবাজার। ২। 

ররশদ আহােদ, রিতা- 

শােশুল আলে, সাাং- রদবনশ 

পুর, েবহশখালী, কক্সবাজার।, 

৩। ডোনা েরয়া, রিতা- 

শােশুল আলে, সাাং- রদবনশ 

পুর, েবহশখালী, কক্সবাজার।

5.0 রদবনশপুর 130 রিওর নাং-

12/রসরড অব- 

2019-20  

সপওর নাং-
13/সিসর্ অি- 
2019-20

301 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
মো: ইসোইল খাঁন, রিতা-

মৃত নুরুল ইসলাে, খাঁন, 

১০৭৮/এ রােজয়, 

েহাজনবলন, খাতুনগঞ্জ  , 

চট্টগ্রাে।

15.0 চরণদ্বীি 27 অির োেলা নাং- 

২০০/০৮

302 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
শাহ আলে, রিতা-নুর আলী 

রেয়া, ১৩ সাইদাবাদ, 

মডেরা, োকা।

15.0 চরণদ্বীি 27 অির োেলা নাং- 

২০০/০৮

303 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
মো: রসরাজ, রিতা, মৃত 

ইয়াকুব রেয়া, ৯৯ শহীদ 

রেনারকবলারন, োকা।

10.0 চরণদ্বীি 27 অির োেলা নাং- 

২০০/০৮

304 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
মো: আজাদ রসরাজ, রিতা, 

মৃত ইয়াকুব রেয়া, ৯৯ শহীদ 

রেনারকবলারন, োকা।

7.0 চরণদ্বীি 27 অির োেলা নাং- 

২০০/০৮

305 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। ডোনা েরয়া, রিতা- 

শােশুল আলে, সাাং- রদবনশ 

পুর, েবহশখালী, কক্সবাজার।, 

২। নাছরে, রিতা- মৃত 

রছরিক, সাাং- রদবনশ পুর, 

েবহশখালী, কক্সবাজার

2.0 রদবনশপুর 130 রিওর নাং-

12/রসরড অব- 

2019-20  

সপওর নাং-
13/সিসর্ অি- 

2019-20
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

306 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। আহাসান উলস্নাহ, রিতা- 

নুরম্নল আলে, সাাং- রদবনশ 

পুর, েবহশখালী, কক্সবাজার। 

২। জাফর আলে, রিতা- মৃত 

নুর আহােদ, সাাং- রদবনশপুর 

েবহশখালী, কক্সবাজার। ৩। 

জারকর আলে, রিতা- নুর 

মোহােদ, রদবনশ পুর, 

শািলাপুর, েবহশখালী, 

কক্সবাজার।  সাাং- রদবনশ 

পুর, শািলাপুর, েবহশখালী, 

কক্সবাজার।

1.5 রদবনশপুর 130 রিওর নাং-

12/রসরড অব- 

2019-20  

সপওর নাং-
13/সিসর্ অি- 
2019-20

307 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট  ১। তোহরদুল ইসলা, রিতা- 

ইয়ারছন, সাাং- রদবনশ পুর, 

শািলাপুর, েবহশখালী, 

কক্সবাজার। ২। ইলরয়াছ, 

রিতা- জাফর আলে সাাং- 

রদবনশ পুর, শািলাপুর, 

েবহশখালী, কক্সবাজার।

1.5 রদবনশপুর 130 রিওর নাং-

12/রসরড অব- 

2019-20  

সপওর নাং-
13/সিসর্ অি- 
2019-20

308 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। রশরদ আহাে্েদ, রিতা- 

মৃত মগালাে মসালতান, সাাং- 

েগনাো িাড়া, চকররয়া, ২। 

আব্দুল োবলক, রিতা- মোঃ 

শরীফ, সাাং- েগনাো িাড়া, 

চকররয়া,  কক্সবাজার।

5.0 চরণদ্বীি 27 রিওর নাং-

2/রসরড অব- 

2014-15
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

309 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট  ১। আব্দু সালাে, রিতা- মৃত 

আরজে উলস্নাহ, সাাং- 

েগনাো িাড়া, চকররয়া ২। 

নুরম্নল করবর, রিতা- মৃত জুনু 

রেয়া, সাাং- উত্তর নতুন ম ানা, 

বদরখালী, চকররয়া, 

কক্সবাজার।

5.0

310 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট ১। েোঃ সবলরে, রিতা- আব্দু 

রেয়া, সাাং- ছাবদবকর কাটা, 

শািলাপুর, েবহশখালী, 

কক্সবাজার।

10.0 চরণদ্বীি 27 রিওর নাং-

2/রসরড অব- 

2013-14

311 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
মুরজবুর রহোন, রিতা-মৃত 

নুরুল হক, ৭০ 

রােকৃষ্ণরেশনবরাড, োকা।

15.0 চরণদ্বীি 27 অির োেলা নাং- 

২০১/০৮

312 কক্সিাজার চকসরয়া চরনদ্বীপ মজ, এ ,  াট
শাহাদাত মহাবসন স্বিন, 

রিতা-মুরফজুর রহােন, গ্রাে-

৩৬৪রব, রখলগাও, োকা।

15.0 চরণদ্বীি 27 অির োেলা নাং- 

২০০/০৮

মোট : 2808.58

মেৌজা
রস.এস  

দাগ

রস.এস 

খরতয়ান
আর.এস দাগ

আর.এ

স 

খরতয়া

ন

রব.এস দাগ
রব.এস 

খরতয়ান

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

১

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

শওকত আহঃ, েনতাজ 

আহাঃ, সাাং-হারবাাং, 

চকররয়া, কক্সবাজার

২.৩৩ হারবাাং

ব৮২২

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

েন্তব্যজবরদখলকারীর নাে ও ঠিকানা
জবরদখলকৃত ররিত 

বনভূরে (একর)

জবরদখলকৃত ররিত বনভূরের তফরসল

জবরদখলকৃত অন্যান্য বনভূরের কযাটাগরর 

(৬ ধারা/ ৪ধারা/ ররিত/ অরি িত/অরজিত/বন 

রবভাগ রনয়রিরত অবেণীভূক্ত বন/বন 

রবভাবগর রনকট হস্তান্তররত

বনভূরের জবরদখবলর 

রববরণ (সব িবশষ/ 

সবরজরেন অবস্থাসহ)

গৃহীত ব্যবস্থা 

(োেলা/মজলা 

প্রশাসবন উবচ্ছদ 

প্রস্তাব ইতযারদ আবছ 

রক না)

চট্টগ্রাম িক্তিণ ব্ন ক্তব্ভাগ

ক্রঃ নাং মজলা উিবজলা মরঞ্জ রবট
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং শাহ আলে, রিতা-নুরুল হুদা, 

সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

২.৫ হারবাাং

ব৮২২

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৩

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং নুরুল আলে, রিতা-মৃত:এেদান, 

সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

১.৬ হারবাাং

ব৮২২

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৪

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং মরাকন, রিতা-েরফজুর রহোন, 

সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

১.১ হারবাাং

ব৮২২

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৫

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং নারছর উরিন, রিতা-মৃত: 

েরফজুর রহোন, সাাং-হারবাাং, 

চকররয়া, কক্সবাজার

১.৫৬ হারবাাং

ব৮২৩

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৬

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং জাোল উরিন, রিতা-আবদুস 

মসাবহান, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

১.৩২ হারবাাং

ব৮২৪

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৭

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং সুলতান আহেদ, রিতা-আবদুরল 

হারকে, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৮৯ হারবাাং

ব৮২৫

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৮

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং ররশদ আহেদ, রিতা-মৃত: 

আবদুল হারকে, সাাং-হারবাাং, 

চকররয়া, কক্সবাজার

০.৭৮ হারবাাং

ব৮২৬

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৯

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং নজরুল ইসলাে, রিতা-রছরিক 

আহেদ, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৯৮ হারবাাং

ব৮২৭

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১০

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং ফজল কররে, রিতা-মৃত: তাজু 

রেয়া, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৯৯ হারবাাং

ব৮২৮

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১১

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং নুরজাহান, রিতা-বরদউজ্জাোন, 

সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৯৬ হারবাাং

ব৮২৯

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১২

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আবনায়ারা মবগে, রিতা-মৃত: 

মোজাবহর, সাাং-হারবাাং, 

চকররয়া, কক্সবাজার

০.৪৫ হারবাাং থ৫৩ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ
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খসিয়া

ন
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৩

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং নুরুল ইসলাে, রিতা-মৃত: 

মোজাবহর, সাাং-হারবাাং, 

চকররয়া, কক্সবাজার

০.৬৫ হারবাাং থ৫৪ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৪

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং মুনয়ারা, রিতা-আবদুল খাবলক, 

সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৬৩ হারবাাং থ৫৫ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৫

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং জাোল মহাবসন, রিতা-আবদুল 

হারকে, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

২. হারবাাং ব৮০২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৬

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আবনায়ার মহাবসন, রিতা-মৃত: 

লাল রেয়া, সাাং-হারবাাং, 

চকররয়া, কক্সবাজার

১.৩২ হারবাাং ব৮০২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৭

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং জয়নাল আহবেদ, রিতা-আহেদ 

মহাবসন, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

১.২ হারবাাং ব৮০২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৮

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং মহলাল উরিন, রিতা-আহেদ 

মহাবসন, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার
১.২১ হারবাাং থ৫৩ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৯

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং বসয়দ আহেদ, রিতা-মৃত: 

েরতউর রহোন, সাাং-হারবাাং, 

চকররয়া, কক্সবাজার

১.২০ হারবাাং থ৫৩ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

২০

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আবদুর রহোন, রিতা-েরতউর 

রহোন, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার
১.৪৫ হারবাাং ব৮০২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

২১

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং কুতুব উরিন রেরি, রিতা-

সুলতান, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

১.৬ হারবাাং থ৫৩ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

২২

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং নুরুল ইসলাে, রিতা-মুকসুদ 

আহেদ, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

১.৯ হারবাাং ব৮২২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

২৩

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং শাহআলে, রিতা-আবনায়ার 

মহাবসন, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

৫.০ হারবাাং থ৫৩ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২৪

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আবুল কালাে, রিতা-রসরাজ, 

সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

৪.০ হারবাাং ভ৮০২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

২৫

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং েররয়ে খাতুন, রিতা-রসরাজ, 

সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৮৯ হারবাাং ব৮২২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

২৬

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং মগালবাহার, রিতা-রগয়াসউরিন, 

সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৬৯ হারবাাং থ৫৩ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

২৭

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং েবনায়ারা মবগে, রিতা-আবদুল 

আরজজ, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার
১.৩ হারবাাং ব৮০২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

২৮

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং কালু ফরকর, রিতা-মৃত: হারববুর 

রহোন, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৮৯ হারবাাং ব৮২২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

২৯

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং টিপু কুোর রবশ্বাস, রিতা-চন্দ্র 

কুোর রবশ্বাস, সাাং-হারবাাং, 

চকররয়া, কক্সবাজার

০.২৩ হারবাাং থ৫৩ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৩০

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং বাসরন্ত প্রজা নাথ, রিতা-মহেন্ত 

নাথ, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৬৯ হারবাাং ব৮২২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৩১

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং কাজলী বে িা, রিতা-রবজয় কুোর 

নাথ, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৬৭ হারবাাং ব৮২২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৩২

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং মপ্রোন্দ নাথ, রিতা-রবপুল নাথ, 

সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৬৯ হারবাাং থ৫৩ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৩৩

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং ধীবরন্দ্র নাথ, রিতা-মোহন বারস 

নাথ, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৪৫ হারবাাং থ৫৩ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৩৪

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং নরন শীল, রিতা-মৃত: বদ িাশীল, 

সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৬৫ হারবাাং ব৮০২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৩৫

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং শ্রীবেন্দ্র নাথ, রিতা-রগররন্দ্র নাথ, 

সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৬৩ হারবাাং ব৮০২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৩৬

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং ববোন্দ্র ভি নাথ, রিতা-বাবনশ্বর, 

সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

২.৩৩ হারবাাং ব৮২২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৩৭

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং কালু নালী, রিতা-ধবরন্দ্রশর 

নালী, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

২.৫ হারবাাং থ৫৩ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৩৮

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং অনন্ত কুোর নাথ, রিতা-মৃত 

গবগান হরর েরল্লক, সাাং-হারবাাং, 

চকররয়া, কক্সবাজার

১.৫৫ হারবাাং থ৫৩ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৩৯

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং চান্দ্র েরল্লক, রিতা-মৃত: রজুনাথ 

েরল্লক, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

১.১২ হারবাাং ি৮২২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৪০

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং অরনল কুোর েরল্লক, রিতা-মৃত 

ররেরন েরল্লক, সাাং-হারবাাং, 

চকররয়া, কক্সবাজার

১.৫৬ হারবাাং থ৫৩ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৪১

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং জ্ঞান হররধর, রিতা-লরকন্দ্র ধর, 

সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.১৫ হারবাাং ব৮০২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৪২

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং রতন ধর, রিতা-রবেশ চন্দ্র 

ধর,সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৫৬ হারবাাং ব৮২২ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৪৩

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং যরতন ধর, রিতা-রাশ েবহান 

ধর, সাাং-হারবাাং, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৫৪ হারবাাং থ৫৩ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৪৪

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং মদবলায়ার মহাবসন, রিতা- আ: 

হারকে, সাাং-পূব ি নুনাছরড়, 

হারবাাং, চকররয়া, কক্সবাজার

০.৫৩ হারবাাং থ৫৩ ১৮০১০ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৪৫

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং  েরহউরি্ন আহেদ, রিতা- মৃত 

আ: ররশদ, সাাং-পূব ি নুনাছরড়, 

হারবাাং, চকররয়া, কক্সবাজার
০.৫৭ হারবাাং থ৪৫/১০৪২ ১৪৩৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৪৬

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং  োরনক, রিতা-মৃত: মগালা 

মহাবসন, সাাং-শারন্তনগর,  

হারবাাং, চকররয়া, কক্সবাজার

০.৪৬ হারবাাং

 ব-৮০৪

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৪৭

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং নুর বাহার, রিতা-শােসুল হুদা, 

হারবাাং বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৪৮ হারবাাং

৮৯২

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৪৮

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং িরণা খাতুন , রিতা-আহােদ 

মহাবসন, হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৪৯ হারবাাং ২০৯,২০৭

৮০২,২০৯,২০৭,/২০৬

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৪৯

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং উলা রেয়া , রিতা- আলী 

আহােদ, হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৪৬ হারবাাং

'' ৮০২,২০৯,২০৭,/২০৬

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৫০

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আবছার আহােদ , রিতা- মৃত 

মফরবদৌস, হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৪৭ হারবাাং ২০৬,২০৯/২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৫১

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং  মদবলারা মবগে , রিতা-করবর 

আহােদ, হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৫২ হারবাাং ৫৪৭/৫২৫,৪৩১/৪১৪ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৫২

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং ররকে উলস্নাহ, রিতা-মৃত 

মগালাে আলী , হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
০.৫৩ হারবাাং ৫৪৭/৫২৫,৪৩১/৪১৪ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৫৩

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং ইরলয়াছ গাং, রিতা- আ: আরজজ, 

হারবাাং বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, 

কক্সবাজার

০.৫৪ হারবাাং ৫৪৭/৫২৫,৪৩১/৪১৪ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৫৪

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং ইউছুফ জাোন গাং, রিতা- মৃত 

নুর মহাবসন, হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৫৬ হারবাাং ৫৪৭,৫২৫,৪৩১,৪১৪ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৫৫

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং নুরম্নল করবর গাং, রিতা- ইউছুি 

জাোন, হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৫৯ হারবাাং ৫৪৭,৫২৫,৪৩১,৪১৪ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৫৬

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং ররকে উলস্নাহ, রিতা-মৃত 

মগালাে আলী , হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
০.৫৮ হারবাাং ১৬৫২৪ ২০৯,২০৭,২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৫৭

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং সাবদকুর রহোন গাং, রিতা-মৃত 

আলতাফ, হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৫৬ হারবাাং ১৬৫২৪ ২০৯,২০৭,২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৫৮

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং জাফর করবর গাং , রিতা-লাল 

রেয়া, হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৪৫ হারবাাং ১৬৫২৪ ২০৯,২০৭,২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৫৯

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং সাবদকুর রহোন গাং, রিতা-আঞ্জু 

রেয়া, হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৪২ হারবাাং ১৬৫২৪ ২০৯,২০৭,২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৬০

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং হাবজরা খাতুন গাং, রিতা-

এজাহার, হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৪৮ হারবাাং ১৬৫২৪ ২০৯,২০৭,২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৬১

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং বরদ আলে গাং, রিতা-আলী 

মহাবসন, হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

০.৪৯ হারবাাং ১৬৫২৪ ২০৯,২০৭,২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৬২

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং  মোজাহার গাং, রিতা- আরের 

হােজা, হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৪৭ হারবাাং ১৬৫২৪ ২০৯,২০৭,২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৬৩

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আেীর হােজা গাং, রিতা- মৃত 

ফরকর মোহাাং, হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
০.৫৬ হারবাাং ১৬৫২৪ ২০৯,২০৭,২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৬৪

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং ফজল করবর গাং, রিতা- করবর 

আহােদ , হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৫৯ হারবাাং ১৬৫২৪ ২০৯,২০৭,২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৬৫

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং নুর বাহার মবগে গাং , রিতা- 

রহোন,  সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
০.৫৮ হারবাাং ১৬৫২৪ ২০৯,২০৭,২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৬৬

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং ররশদা খাতুন গাং, রিমৃ: কাজল, 

সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৫৬ হারবাাং ৮২২/৫৩,৮০২ ১০৯৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৬৭

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং শােশুল আলে গাং,রিতা-মৃ: 

আব্দুল হারকে. সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
০.৪৫ হারবাাং ৮২২/৫৩,৮০৩ ১০৯৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৬৮

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং ররশদা খাতুন গাং রিতা-মৃ: 

কাজল. সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
০.৪২ হারবাাং ৮২২/৫৩,৮০৪ ১০৯৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৬৯

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আলী মহাবসন গাং রিতা-ইউচুফ 

আলী, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৪৫ হারবাাং ৮২২/৫৩,৮০৫ ১০৯৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৭০

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আবু তাবহর গাং, রিতা-মৃ: 

ইব্রারহে, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
০.৪২ হারবাাং ৮২২/৫৩,৮০৬ ১০৯৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৭১

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং ছাবলহা মবগে, রিতা-মৃ: আ: 

ছালাে, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
০.৮৯ হারবাাং ৮২২/৫৩,৮০৭ ১০৯৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ
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দাগ
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খসিয়ান
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আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৭২

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং বদর মহাদা  রিতা-মৃ: আব্দুল 

জববার, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
০.৭৮ হারবাাং ৮২২/৫৩,৮০৮ ১০৯৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৭৩

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং বদর মহাদা, রিতা-মৃ: আব্দুল 

জববার, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
০.৭৯ হারবাাং ৮২২/৫৩,৮০৯ ১০৯৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৭৪

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আ: শুক্কুর গাং, রিতা-মৃ: 

মোবারক, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
০.৭৪ হারবাাং ৮২২/৫৩,৮১০ ১০৯৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৭৫

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং েঞ্জুরম্নল আলে , রিতা-বকসু 

রেয়া, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৭৬ হারবাাং ৮২২/৫৩,৮১১ ১০৯৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৭৬

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আবনায়ার মহাবসন, রিতা-আব্দুল 

হারকে , সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
৭.৮৯ হারবাাং ৮২২/৫৩,৮১২ ১০৯৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৭৭

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং শােশুল আলে গাং, রিতা-জনাল 

, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
৩.৫৬ হারবাাং ৮২২/৫৩,৮১৩ ১০৯৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৭৮

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং  মোজাবহরম্নল , রিতা-জাোল, 

সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
৫.৮৯ হারবাাং ৮২২/৫৩,৮১৪ ১০৯৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৭৯

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং শাহ আলে গাং , রিতা-ছাবলক 

আহাাং, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
৩.৬৫ হারবাাং ৮২২/৫৩,৮১৫ ১০৯৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৮০

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং েররয়ে খাতুন , রিতা-

মোজাবহর, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
৫.৬৯ হারবাাং ৮২২/৫৩,৮১৬ ১০৯৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৮১

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং বসয়দ আলে গাং , রিতা-আেীর 

, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
৩.৬৫ হারবাাং ৮২২/৫৩,৮১৭ ১০৯৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৮২

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং শবরফাত আলী  গাং, রিতা-নরজর 

আহােদ , সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
২.৮৯ হারবাাং ক৫৪৭ ৫১০ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৮৩

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং নুরম্নল আরেন  গাং, রিতা-রম্নহুল 

আরেন, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
৪.৩২ হারবাাং ক৫৪৭ ৫১০ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৮৪

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং কাোল মহাবসন গাং , রিতা-মো: 

আলী , সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
১.৮৯ হারবাাং ক৫৪৭ ৫১০ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৮৫

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং কুতুব উরিন , হাবফজ বদরম্নল 

আরেন, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
২.৪৫ হারবাাং ক৫৪৭ ৫১০ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৮৬

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং কাজী আ: ছালাে গাং , রিতা-

েফজুল রেয়া , সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া,
৩.৫৬ হারবাাং ৩২৫/২১০ ১৬৫৯০, ১৬৫৩১ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৮৭

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং নারছর উরিন মচৌাং গাং , রিতা-

আ: মসালাইোন, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
২.৫৫ হারবাাং ৩২৫/২১০ ১৬৫৯০, ১৬৫৩১ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

Page 87



ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৮৮

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আলী আহােদ গাং , রিতা-মৃ: 

মগালাে আলী , সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
০.৫৩ হারবাাং ৩২৫/২১০ ১৬৫৯০, ১৬৫৩১ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৮৯

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং নারজর মহাবসন গাং , রিতা- নরজ 

উরিন, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৫৪ হারবাাং ৩২৫/২১০ ১৬৫৯০, ১৬৫৩১ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৯০

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আলতাফ গাং, রিতা-মৃ: বরসু 

রেয়া , সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার
০.৫৬ হারবাাং ৩২৫/২১০ ১৬৫৯০, ১৬৫৩১ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৯১

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

সাহাব উরিন, রিতা-মৃত: 

মোহবছন আলী, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার

০.৯৮ হারবাাং ক২০৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৯২

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং ইিরাসহ , সপিা- ৃি: হাসিিুর 

রহ ান, িাাং-হারিাাং 

িৃন্দািনখীল, চকসরয়া, কক্সিাজার
০.৯৯ হারবাাং

ক২০৭

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৯৩

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং কসচ স য়া, সপিা- ৃি: কুিন 

আলী, িাাং-হারিাাং িৃন্দািনখীল, 

চকসরয়া, কক্সিাজার
০.৯৬ হারবাাং

ক২০৬

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৯৪

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং মিালিান আহ দ, সপিা-

আিদুল  সজদ, িাাং-হারিাাং 

িৃন্দািনখীল, চকসরয়া, কক্সিাজার
০.৪৫ হারবাাং

ক২০৯

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৯৫

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং িানজদা মিগ , স্বা ী- ৃি: 

জিার, িাাং-হারিাাং 

িৃন্দািনখীল, চকসরয়া, কক্সিাজার
০.৬৫ হারবাাং

ক২০৭

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৯৬

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আিদুল ম ািানলি, সপিা-

মিানল ান, িাাং-হারিাাং 

িৃন্দািনখীল, চকসরয়া, কক্সিাজার
০.৫৪ হারবাাং

ক২০৬

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

৯৭

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং িা িুল আল , সপিা- ৃি: 

কালা স য়া, িাাং-হারিাাং 

িৃন্দািনখীল, চকসরয়া, কক্সিাজার
০.৫২ হারবাাং

ক২০৯

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৯৮

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং মরাসজনা মিগ , সপিা-ম াক্তার 

আহ দ, িাাং-হারিাাং 

িৃন্দািনখীল, চকসরয়া, কক্সিাজার
০.৫৩ হারবাাং

ক২০৭

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

৯৯

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আিু আহ দ, সপিা-িাচা স য়া, 

িাাং-হারিাাং িৃন্দািনখীল, 

চকসরয়া, কক্সিাজার

1.25

হারবাাং

ক২০৬

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১০০

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং হাসল া, স্বা ী-ইিলা , িাাং-

হারিাাং িৃন্দািনখীল, চকসরয়া, 

কক্সিাজার

1.32
হারবাাং

ক২০৯
ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১০১

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং রানশদা মিগ , সপিা-ফসরদুল 

আল , িাাং-হারিাাং 

িৃন্দািনখীল, চকসরয়া, কক্সিাজার

1.23

হারবাাং

ক২০৭

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১০২

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং নসজর আহ দ, সপিা-আিদুল 

হাস দ, িাাং-হারিাাং 

িৃন্দািনখীল, চকসরয়া, কক্সিাজার

1.45

হারবাাং

ক২০৭

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১০৩

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আসিয়া, স্বা ী-আহ দ ছফা, 

িাাং-হারিাাং িৃন্দািনখীল, 

চকসরয়া, কক্সিাজার

1.56

হারবাাং

ক২০৬

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১০৪

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং  সরয়  খািুন, সপিা দানু স য়া, 

িাাং-হারিাাং িৃন্দািনখীল, 

চকসরয়া, কক্সিাজার

2.45

হারবাাং

ক২০৯

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১০৫

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং খানলদা মিগ , সপিা-আিুল 

মহানিন, িাাং-হারিাাং 

িৃন্দািনখীল, চকসরয়া, কক্সিাজার

1.89

হারবাাং

ক২০৭

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১০৬

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং কালু স য়া, সপিা-আহ ুদুর 

রহ ান, িাাং-হারিাাং 

িৃন্দািনখীল, চকসরয়া, কক্সিাজার

1.45

হারবাাং

ক২০৬

ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১০৭

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আনয়শা, স্বা ী-আহ দ, িাাং-

হারিাাং িৃন্দািনখীল, চকসরয়া, 

কক্সিাজার

1.78
হারবাাং

ক২০৯
ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১০৮

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং
আবুল কাবসে, রিতা-মৃত: 

অরজউল্লাহ, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, 

কক্সবাজার

১.২৩ হারবাাং ক২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১০৯

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং
আবদুর ররশদ, রিতা-মৃত: 

কালা রেয়া, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, 

কক্সবাজার

১.৯৬ হারবাাং ক২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১১০

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং
বকুরল, রিতা-আবদুল 

োবজদ, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, 

কক্সবাজার

১.৪৫ হারবাাং ক২০৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১১১

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

বজল আহেদ, রিতা-রসরাজুল 

হক, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

১.৭৮ হারবাাং ক২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১১২

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং ফজল আহেদ, রিতা-রসরাজ, 

সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

১.৮৭ হারবাাং ক২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১১৩

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং
মো: মলদু, রিতা-মৃত: ইউসুফ, 

সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

১.৪৫ হারবাাং ক২০৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১১৪

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

মো: কাউসার, রিতা-আবু বকর, 

সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

১.৪৫ হারবাাং ক২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ
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সি.এি দাগ
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১১৫

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

হারনফ মোল্লা, রিতা-মৃত: 

হাবফজ চান রেয়া, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার

১.৫৬ হারবাাং ক২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১১৬

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

বাদশা রেয়া, রিতা-খুইল্লা রেয়া, 

সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

৩.৯৮ হারবাাং ক২০৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১১৭

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

নুর জাহান, স্বােী-হারববুর 

রহোন, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার

৫.৫৬ হারবাাং ক২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১১৮

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং রুরব, রিতা-বতয়ব মগালাে, সাাং-

হারবাাং বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, 

কক্সবাজার

৪.৩৩ হারবাাং ক২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১১৯

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং রুি বানু, স্বােী-নুর ইসলাে, সাাং-

হারবাাং বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, 

কক্সবাজার

১.৮৯ হারবাাং ক২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১২০

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

বাদশারেয়া, রিতা-মৃত: রের 

আহেদ, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার

২.৫৬ হারবাাং ক২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১২১

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

নুরুল ইসলাে, রিতা-রের 

আহেদ, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার

২.৮৯ হারবাাং ক২০৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১২২

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

বাদশা রেয়া, রিতা-পুবতান 

আলী, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

৩.৮৯ হারবাাং ক২০৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১২৩

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং
গরন, রিতা-মৃত: আহেদ 

মগারা, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, 

কক্সবাজার

৩.৩৩ হারবাাং ক২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১২৪

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং
আবদুল খাবলক, রিতা-

আবুল মহাবসন, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, 

কক্সবাজার

২.৭৪ হারবাাং ক২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১২৫

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

আবদুর রহোন, রিতা-শহর 

আলী, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

১.৮৯ হারবাাং ক২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১২৬ কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং আবদুস মসাবহান, রিতা-মৃত: 

শহর আলী, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার
২.৪৫ হারবাাং ক২০৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১২৭

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

আবদুল আরজজ, রিতা-মৃত: 

শহর আলী, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার

৩.৬ হারবাাং ক২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১২৮

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

আবনায়ার মহাবসন, রিতা-ইজ্জত 

আলী, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

২.৮৯ হারবাাং ক২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১২৯

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

মযাগনা মবগে, রিতা-স্বােী বসয়দ 

নুর, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

০.২৩ হারবাাং ক২০৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৩০

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

মশখ ফররদ, রিতা-মৃত: মোক্তার, 

সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

০.৬৯ হারবাাং ক২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৩১

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

মোবশ িদ আলে, রিতা-কালা 

রেয়া, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

১.৩ হারবাাং ক২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ
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খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৩২

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

েনজুর আলে, রিতা-েরজদ, 

সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

০.৮৯ হারবাাং ক২০৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৩৩

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং বসয়দ আলে, রিতা-েরজদ, সাাং-

হারবাাং বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, 

কক্সবাজার

২.১৩ হারবাাং ক২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৩৪

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

আবুল মহাবসন, রিতা-শহর আলী, 

সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

৫.৬৫ হারবাাং ক২০৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৩৫

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

হাবজরা খাতুন, রিতা-রওশন 

আলী, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

৪.৫৬ হারবাাং ক২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৩৬

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

শাবকরা মবগে, রিতা-নুর 

মহাছাইন, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার

1.23 হারবাাং ক২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৩৭

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

নুরুল ইসলাে, রিতা-চান রেয়া, 

সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

১.৪৫ হারবাাং ক২০৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৩৮

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

জাবকরুন মনছা, রিতা-মৃত: 

আলতাফ, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার

১.৫৬ হারবাাং ক২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৩৯

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

আবুল কাবশে, রিতা-মো: 

বসয়দ, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

১.৪৫ হারবাাং ক২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৪০

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

আবদুল আরজজ, রিতা-শহর 

আলী, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

১.৫৬ হারবাাং ক২০৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৪১

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

আবদুর রহোন, রিতা-শহর 

আলী, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

0.89 হারবাাং ক২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৪২

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

আবদুল হারেদ, রিতা-বরদউর 

রহোন, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার

0.78 হারবাাং ক২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৪৩

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

বাদশা, রিতা-মোরফজুর রহোন, 

সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

0.48 হারবাাং ক২০৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৪৪

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

আবুল আহাদ, রিতা-আরজউল্লাহ, 

সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

0.89 হারবাাং ক২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৪৫

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

মহাবসন আলী, রিতা-আবদুল 

হারেদ, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

0.58 হারবাাং ক২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৪৬

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

আবনায়ারা, রিতা-োসু ফরকর, 

সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

0.96 হারবাাং ক২০৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৪৭

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

জাবনায়ারা মবগে, রিতা-হাসু 

রেয়া, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

0.56 হারবাাং ক২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৪৮

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

ররশদ আহেদ, রিতা-োসু 

ফরকর, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

0.78 হারবাাং ক২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ
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জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

১৪৯

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

সরফকুর রহোন, রিতা-আবদুল 

কররেত, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার

0.89 হারবাাং ক২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৫০

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

আরলে মহাবসন, রিতা-সবরায়ার 

উরিন, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

7.89 হারবাাং ক২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৫১

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

ছরকনা খাতুন, রিতা-শহর আলী, 

সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

6.98 হারবাাং ক২০৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৫২

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

শাহজাহান, রিতা-আবদুল 

আরজজ, সাাং-হারবাাং 

বৃন্দাবনখীল, চকররয়া, কক্সবাজার

4.56 হারবাাং ক২০৭ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৫৩

কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

নরজর আহেদ, রিতা-আবদুল 

হারেদ, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

3.52 হারবাাং ক২০৬ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

১৫৫ কক্সবাজার চকররয়া চুনরত হারবাাং

বসয়দ আহেদ, রিতা-আবদুল 

েরজদ, সাাং-হারবাাং বৃন্দাবনখীল, 

চকররয়া, কক্সবাজার

2.98 হারবাাং ক২০৯ ররিত কৃরষ জরে, বাগান

মনটিশ প্রদান করা 

হবয়ছ

 মোট = 253.00

ম ৌজা সি.এি দাগ সি.এি 

খসিয়ান

আর.এি দাগ আর.

এি 

খসিয়া

ন

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 চকসরয়া চুনসি িনযপ্র্াণী 

অভয়ারণয মরঞ্জ

হারিাাং সিট রূপন নাথ, সপিা াঃ  দন ম াহন নাথ, 

উত্তর হারিাাং, গয়াল ারা

10.00 হারিাাং ক-12 15589 2 রসিি কৃসষ জস উনেদ প্র্স্তাি মপ্র্রণ 

করা হনয়নছ

জিরদখলকৃি অনযানয ভূস র কযাটাগরী 

(৬ ধারা/৪ধার/রসিি/অসপি/অসজি/িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভুক্ত িন/িন 

সিভানগর সনকট স্থানান্তসরি

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিয

ব্নযপ্রানী ব্যব্স্থাপনা ও প্রকৃক্তি সংরিণ ক্তব্ভাগ, চট্টগ্রাম

জিরদখলকৃি অনযানয 

িনভূস  (একর)
িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিলক্রঃনাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

Page 95



ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল

২ ঐ ঐ ঐ ঐ আপন িড়ুয়া, সপিা াঃ িরুন িড়ুয়া, 

উত্তর হারিাাং, িৃন্দািন সখল

5.00 হারিাাং 1888 2616 2 রসিি কৃসষ জস ঐ

৩ ঐ ঐ ঐ ঐ জসহর আহাম্মদ  সল্লক, সপিা াঃ রসফক 

আহাম্মদ, হারিাাং জস দার পাড়া

3.00 হারিাাং ক-420 34 2 রসিি কৃসষ জস ঐ

৪ ঐ ঐ ঐ ঐ নাসছর উসিন সভনলজার, সপিা াঃ গুরা 

স য়া, উত্তর হারিাাং, গয়াল ারা

3.00 হারিাাং 103 15623 2 রসিি কৃসষ জস ঐ

৫ ঐ ঐ ঐ ঐ জানন আল , সপিা াঃ হারিাাং, 

গয়াল ারা

2.86 হারিাাং ক-17 15568 2 রসিি কৃসষ জস ঐ

৬ ঐ ঐ ঐ ঐ  ম্রুসচাং  গ, স্বা ীঃ  াংরা  গ, উত্তর 

হারিাাং, গয়াল ারা

2.00 হারিাাং 77 15567 2 রসিি কৃসষ জস ঐ

৭ ঐ ঐ ঐ ঐ আক্তার মহানিন, সপিা াঃ আিদু রসিদ, 

উত্তর হারিাাং, গয়াল ারা

1.23 হারিাাং 80 15591 2 রসিি কৃসষ জস ঐ

৮ ঐ ঐ ঐ ঐ  াহ ুদুল হক মহর্ যান, সপিা াঃ  ৃি 

ইিহাক, উত্তর হারিাাং, গয়াল ারা

1.00 হারিাাং 84 15596 2 রসিি কৃসষ জস ঐ

৯ ঐ ঐ ঐ ঐ আবু্দল  ানলক, সপিা াঃ আহম্মদ 

মহানিন, উত্তর হারিাাং, িৃন্দািন সখল

2.00 হারিাাং থ-537 2592 2 রসিি কৃসষ জস ঐ

১০ ঐ ঐ ঐ ঐ সদনলায়ার স য়া গাং, সপিা াঃ  ৃি 

িুলিান আহাম্মদ, উত্তর হারিাাং, 

গয়াল ারা

2.00 হারিাাং 78 15586 2 রসিি কৃসষ জস ঐ

১১ ঐ ঐ ঐ ঐ আিদুল শুকু্কর গাং, সপিা াঃ সছসিক 

আহাম্মদ, উত্তর হারিাাং, গয়াল ারা

2.32 হারিাাং ক-12 15589 2 রসিি কৃসষ জস ঐ

হারব্াং ক্তব্টটর মমাট ঃঃ 34.41
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ম ৌজা
সি.এি  

দাগ

সি.এি 

খসিয়ান
আর.এি দাগ

আর.

এি 

খসিয়া

ন

সি.এি দাগ
সি.এি 

খসিয়ান

জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র 

কযাটাগরী (৬ ধারা/ ৪ ধারা 

/রসিি/অসপডি/ অসজড ি/ িন 

সিভাগ সনয়সিি অনেণীভূক্ত িন/ 

িন সিভানগর সনকট হস্তান্তসরি)

িনভূস র জিরদখনলর 

সিিরণ (িিডনশষ/ 

িনরজস ন অিস্থািহ)

গৃহীি িযিস্থা 

( া লা/মজলা 

প্র্শািনন উনেদ 

প্র্স্তাি ইিযাসদ 

আনছ সক না)

 ন্তিযক্রঃ নাং মজলা উপনজলা মরঞ্জ সিট জিরদখলকারীর না  ও ঠিকানা

জিরদখলকৃি 

অনযানয িনভূস  

(একর)

িাংরসিি িনভূস  িযিীি জিরদখলকৃি অনযানয িনভূস র িফসিল
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