
ঘ. ব্যক্তি পর্ যায়ের স্থােী স্থাপনাক্তিহীন ভূক্তি (কৃক্তি জক্তি, চারণভূক্তি , িাগান, লিণ চাি, পক্তিি ভূক্তি ইিযাক্তি)

মিৌজা ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

আর,এি িাগ আর,এি 

খক্তিোন

ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

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

১ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর িির ক্তিট মিাছা: হাক্তিজা মিগি, জং-িক্তহদুল্যা, িাং-

উিেপুর, মপা-শাক্তিয়গাপালপুর, ক্তিঠাপুকুর, 

রংপুর।

২.০৪ উিেপুর ধাপ ৩৪ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

২ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর িির ক্তিট মিাোঃ মিাকয়ছদুল, ক্তপিা-মৃি-নয়জি উক্তিন, 

িাং-উিেপুর, মপা-শাক্তিয়গাপালপুর, 

ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

২.০৪ উিেপুর ধাপ ৩৪ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৩ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ খেয়রজািান, ক্তপিা-মৃি-মখিাি আলী, 

িাং-ঝাড়ক্তিশলা, মপা-শাক্তিয়গাপালপুর, 

পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৩ ঝাড়ক্তিশলা ১৭৭ ২৫০ ২ অক্তপ যি িাঁশ িাগান আয়ছ

৪ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ এনামুল হক, ক্তপিা-মৃি-কক্তলমুক্তিন, 

িাং-ঝাড়ক্তিশলা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৩ ঝাড়ক্তিশলা ১৭৭১ অক্তপ যি িাঁশ িাগান আয়ছ

৫ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ আক্তিনুল ইিলাি, ক্তপিা-মৃি-

কক্তলমুক্তিন, িাং-ঝাড়ক্তিশলা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৩ ঝাড়ক্তিশলা ১৭৭ ২৫০ ২ অক্তপ যি িাঁশ িাগান আয়ছ

৬ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ জব্বার আলী, ক্তপিা-মৃি-ওিিান গক্তণ, 

িাং-ঝাড়ক্তিশলা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৩৬        

    ০.১৮

ঝাড়ক্তিশলা   ১৬৬ ১৬৫ ২৬১          

    ২৮৫

২ অক্তপ যি চািািাি ও 

িাঁশ িাগান

আয়ছ

৭ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ খেয়রজািান, ক্তপিা-মৃি-মখারশি আলী, 

িাং-ঝাড়ক্তিশলা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৩৫ ঝাড়ক্তিশলা ১৬৬ ২৬১ ২ অক্তপ যি চািািাি ও 

িাঁশ িাগান

আয়ছ

৮ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর কাক্তিরািাি মিাোঃ মিািায়লি মহায়িন, ক্তপিা-মিাোঃ কক্তলি 

মুক্তি, িাং-উক্তজরপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৪১ ককগাড়ী ২৭৭ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৯ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর কাক্তিরািাি মিাোঃ হক্তিির রহিান, ক্তপিা-মিাোঃ কক্তলি 

মুিী, িাং-উক্তজরপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৪১ ককগাড়ী ২৭৭ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১০ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর কাক্তিরািাি মিাোঃ িািলু, ক্তপিা-মিাোঃ মিািায়লি মহায়িন, 

িাং-উক্তজরপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৪১ ককগাড়ী ২৭৭ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১১ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর কাক্তিরািাি মিাোঃ িক্তিউর রহিান, ক্তপিা-মিাোঃ মিািায়লি 

মহায়িন, িাং-উক্তজরপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৪১ ককগাড়ী ২৭৭ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

জিরিখলকৃি 

অন্যান্য িনভূক্তির 

কযাটাগরী

িনভূক্তির 

জিরিখয়লর

 ক্তিিরণ 

(িি যয়শি/ি

গৃহীি 

ব্যিস্থা 

(িািলা/মজ

লা 

িন্তব্যক্রক্তিক 

নং

মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখলকারীর নাি ও ঠিকানা জিরিখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূক্তি 

(একর)

িংরক্তিি িনভূক্তি ব্যিীি জিরিখলকৃি অন্যান্য িনভূক্তির িিক্তিল



মিৌজা ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

আর,এি িাগ আর,এি 

খক্তিোন

ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

জিরিখলকৃি 

অন্যান্য িনভূক্তির 

কযাটাগরী

িনভূক্তির 

জিরিখয়লর

 ক্তিিরণ 

(িি যয়শি/ি

গৃহীি 

ব্যিস্থা 

(িািলা/মজ

লা 

িন্তব্যক্রক্তিক 

নং

মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখলকারীর নাি ও ঠিকানা জিরিখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূক্তি 

(একর)

িংরক্তিি িনভূক্তি ব্যিীি জিরিখলকৃি অন্যান্য িনভূক্তির িিক্তিল

১২ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর কাক্তিরািাি মিাোঃ আোঃ আক্তজজ, ক্তপিা-মিাোঃ কক্তলি মুক্তি, 

িাং-উক্তজরপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৪১ ককগাড়ী ২৭৭ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৩ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর কাক্তিরািাি মিাোঃ হায়জর উক্তিন, ক্তপিা-মিাোঃ হক্তিির 

রহিান, িাং-উক্তজরপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৪ ককগাড়ী ২৭৭ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৪ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ মখাকন, ক্তপিা-মৃি-িািশা, িাং-

ভািনপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৫ ভািনচুড়া ৪৪ ৮৩৭ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৫ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ আয়িি আলী, ক্তপিা-জিয়িি আলী, 

িাং-শাক্তি, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৩ শাক্তি ১০১৫ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৬ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর িির ক্তিট মিাোঃ বুিা ক্তিো, ক্তপিা-মৃি-কালাি উক্তিন,  

িাং-রাঙ্গাপুকুর, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.৭৫ রাঙ্গাপুকুর ১০২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৭ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর িির ক্তিট মিাোঃ মিয়কন্দার, ক্তপিা-মৃি-আোঃ রক্তশি,  িাং-

রাঙ্গাপুকুর, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.৬ রাঙ্গাপুকুর ১০২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৮ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর িির ক্তিট মিাোঃ হাক্তিজার, ক্তপিা-মৃি-আবুল কায়শি,  

িাং-রাঙ্গাপুকুর, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.৩৫ রাঙ্গাপুকুর ১০২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৯ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর িির ক্তিট মিাোঃ শুকরা, ক্তপিা-মৃি-িকবুল,  িাং-

রাঙ্গাপুকুর, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.৩ রাঙ্গাপুকুর ১০২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

২০ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ আজাহার আলী,  ক্তপিা-মৃি-নক্তজর 

মহায়িন,  িাং-িলুো, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.২৫ মলাহানীপাড়া ১৮৫ ৩৪২ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

২১ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িক্তহি ক্তিো,  ক্তপিা-মৃি-নক্তজর মহায়িন, 

 িাং-িলুো, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.২৫ মলাহানীপাড়া ১৮৫ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

২২ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ আক্তজি ক্তিো,  ক্তপিা-মৃি-নক্তজর 

মহায়িন,  িাং-িলুো, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.২৫ মলাহানীপাড়া ১৮৫ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

২৩ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ নজরুল ইিলাি,  ক্তপিা-মৃি-নক্তজর 

মহায়িন,  িাং-িলুো, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.২ মলাহানীপাড়া ১৮৫ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

২৪ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ ক্তিক্তিক আলী,  ক্তপিা-মৃি-সুক্তি,  িাং-

ওিিানপুর(মছাট হাজীপুর), িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.৪৬         

    ০.৫০

ওিিানপুর ২০৫৬৯  

২০৫৭০

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ



মিৌজা ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

আর,এি িাগ আর,এি 

খক্তিোন

ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

জিরিখলকৃি 

অন্যান্য িনভূক্তির 

কযাটাগরী

িনভূক্তির 

জিরিখয়লর

 ক্তিিরণ 

(িি যয়শি/ি

গৃহীি 

ব্যিস্থা 

(িািলা/মজ

লা 

িন্তব্যক্রক্তিক 

নং

মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখলকারীর নাি ও ঠিকানা জিরিখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূক্তি 

(একর)

িংরক্তিি িনভূক্তি ব্যিীি জিরিখলকৃি অন্যান্য িনভূক্তির িিক্তিল

২৫ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িক্তজি শাহ্,  ক্তপিা-আকির আলী,  িাং-

ওিিানপুর(িাপাড়া), িিরগঞ্জ, রংপুর।

১.১৭ ওিিানপুর ২০৮৫৩ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

২৬ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িািশা ক্তিো,  ক্তপিা-মিাোঃ ওিিান গক্তণ, 

 িাং-ওিিানপুর(মুক্তিপাড়া), িিরগঞ্জ, 

রংপুর।

০.২৮         

    ০.৪৮

ওিিানপুর ২০৭৩০  

২০৭০২

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

২৭ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িরহাি শাহ্,  ক্তপিা-মিাোঃ কায়ির শাহ,  

িাং-ওিিানপুর(িাপাড়া), িিরগঞ্জ, রংপুর।

২.২৪         

     ০.১৫    

   ০.২০

ওিিানপুর ২০৭৯৭  

২০৭৯৬  

২০৭৯৫

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

২৮ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ মরজাজুল শাহ্  ক্তপিা-মিাোঃ রক্তিক শাহ্, 

িাং-ওিিানপুর(িাপাড়া), িিরগঞ্জ, রংপুর।

 ০.৮৫     

০.৮৬       

০.৪৭        

০.৩৪         

  ০.৫৩      

০.৩৬

ওিিানপুর ২০৮১৮ 

২০৮২২ 

২১০৬১  

২১০৬২  

২১০৬৩  

২১০৬৪

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

২৯ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িঞ্জুল হক,  ক্তপিা-হাজী ছক্তির উক্তিন, 

িাং-ওিিানপুর(মছাট হাজীপুর), িিরগঞ্জ, 

রংপুর।

 ১.০৮     

০.২৫       

০.২৬        

০.২৬         

১.২০

ওিিানপুর ২০৮৪৯ 

২০৮৫০ 

২০৮৫১  

২১০৫১  

২১০৫৩
১৩৫৪৪ ২

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৩০ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ আনারুল হক,  ক্তপিা-মিাোঃ আকিারী, 

িাং-ওিিানপুর(মছাট হাজীপুর), িিরগঞ্জ, 

রংপুর।

 ০.১৫      

১.৪২        

০.৯০       

০.৪৩      

০.৩০

ওিিানপুর ২১০৪৯ 

২১১৯৫ 

২১১৮২  

২১১৮৩  

২১১৮১

১৩৮৩৩ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৩১ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ ক্তিরাজুল হক,  ক্তপিা-মিাোঃ আকিল 

মহায়িন, িাং-ওিিানপুর(মছাট হাজীপুর), 

িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.৬৪       

০.১৯

ওিিানপুর ২১০৪৫ 

২১১২৮

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৩২ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ নুরু ক্তিো,  ক্তপিা-মিাোঃ মিাজায়েল, িাং-

ওিিানপুর(মছাট হাজীপুর), িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.১৬       

০.৪০

ওিিানপুর ২১১২৯ 

২১১৩০

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ



মিৌজা ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

আর,এি িাগ আর,এি 

খক্তিোন

ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

জিরিখলকৃি 

অন্যান্য িনভূক্তির 

কযাটাগরী

িনভূক্তির 

জিরিখয়লর

 ক্তিিরণ 

(িি যয়শি/ি

গৃহীি 

ব্যিস্থা 

(িািলা/মজ

লা 

িন্তব্যক্রক্তিক 

নং

মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখলকারীর নাি ও ঠিকানা জিরিখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূক্তি 

(একর)

িংরক্তিি িনভূক্তি ব্যিীি জিরিখলকৃি অন্যান্য িনভূক্তির িিক্তিল

৩৩ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ আবু িায়হর, আবুল মহায়িন জােদুল,  

ক্তপিা-মিাোঃ নক্তছর মিানার, িাং-ডাংগাপাড়া, 

িিরগঞ্জ, রংপুর।

৫.৮২        

০.৬২       

১.০১        

০.৭৭

ওিিানপুর ২২০২২ 

২২০২০ 

২২০২১ 

২২০৩৬

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৩৪ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িছক্তলি ক্তিো,  ক্তপিা-মিাোঃ কক্তল ক্তিো, 

িাং-ডাংগাপাড়া, িিরগঞ্জ, রংপুর।

১.৩৯ ওিিানপুর ২২০১৯ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৩৫ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িাসুিার মিাল্লা, ক্তপিা-মিাোঃ ছিাি 

মিাল্লা, িাং-ওিিানপুর মিাল্লাপাড়া, িিরগঞ্জ, 

রংপুর।

২.৬০        

০.২৩        

১.১৫         

 ০.৮২

ওিিানপুর ২২০২৩ 

২২০২৪ 

২২০২৫ 

২৭৮০৪

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৩৬ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ আনছার আলী, ক্তপিা-মিাোঃ ঘাটারু 

আলী, িাং-ওিিানপুর মিাল্লাপাড়া, িিরগঞ্জ, 

রংপুর।

১.০০       

১.১৩       

০.৫০       

০.৪০       

০.৬৪      

০.৫৩       

০.৫০

ওিিানপুর ২২০৭৪ 

২২০৩৭ 

২২০৬০ 

২২০৪৬ 

২২০৪৭ 

২২০৫২ 

২২০৫৩

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৩৭ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ রাজ্জাক, ক্তপিা-মিাোঃ আবু কালাি, িাং-

ওিিানপুর মিাল্লাপাড়া, িিরগঞ্জ, রংপুর।

১.৩৫ ওিিানপুর ২৩০১৪ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৩৮ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িহক্তিন, ক্তপিা-মিাোঃ মিিা গাছুো, িাং-

ওিিানপুর মিাল্লাপাড়া, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.৫০       

০.৩৪       

০.২৪       

০.৪৬      

০.৩৯

ওিিানপুর ২২৫০২ 

২৭৫০৫ 

২৭৫০৩ 

২৭৫২০ 

২৭৫০৬

১৬১৪৬      

               

        

১৬১০৪       

               

 ১৬১৬০

২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ



মিৌজা ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

আর,এি িাগ আর,এি 

খক্তিোন

ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

জিরিখলকৃি 

অন্যান্য িনভূক্তির 

কযাটাগরী

িনভূক্তির 

জিরিখয়লর

 ক্তিিরণ 

(িি যয়শি/ি

গৃহীি 

ব্যিস্থা 

(িািলা/মজ

লা 

িন্তব্যক্রক্তিক 

নং

মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখলকারীর নাি ও ঠিকানা জিরিখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূক্তি 

(একর)

িংরক্তিি িনভূক্তি ব্যিীি জিরিখলকৃি অন্যান্য িনভূক্তির িিক্তিল

৩৯ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িকয়ছি আলী, িাং-ওিিানপুর 

মিাল্লাপাড়া, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.৩৪       

০.২৫       

০.২৪       

০.৩২       

০.৬৪         

   ০.৪০

ওিিানপুর ২৭৬২১ 

২৭৬১৭ 

২৭৬১৮ 

২৭৬১৯ 

২৭৬২২ 

২৭৬২৩

১৬১৫৮      

             

১৬০২৫ 

১৬১৫৮ 

১৬৪৪২ 

১৬৪৪৯

২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৪০ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ মিাকায়িছ, ক্তপিা-মিিা গাছুো, িাং-

ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.৯৪         

     ০.৫৮

ওিিানপুর ২৭৬২৪ 

২৭৬২৬

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৪১ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িক্তিদুল মিািাজ্জল, ক্তপিা-িক্তকল 

উক্তিন, িাং-িলুো, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.৫০      

০.৮৭       

০.৩০       

০.৩৮       

০.৭০       

০.২৬

ওিিানপুর ২২১৩৯ 

২২১৩০ 

২২১৩১ 

২২১৩২ 

২২১২৮ 

২২১২৯

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৪২ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ হায়িজ উক্তিন শাা্হ, ক্তপিা-মরিান 

উক্তিন শাহ্, িাং-ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, 

রংপুর।

১.২৮       

০.২৭       

০.৯২       

২.০০       

০.৪১

ওিিানপুর ২০৮৭৫ 

২০৮৭৬ 

২০৮৯৮ 

২০০১৫ 

২০৮৬৬

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৪৩ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ হাক্তকি শাা্হ, ক্তপিা-মিাহােি  শাহ্, িাং-

ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

 ০.৬৬    

০.৩৫       

০.৪০       

০.৩৮       

০.৮৪

ওিিানপুর ২০৫৫৫ 

২০৫৫৬ 

২০৫৫৭ 

২০৮৫৭ 

২০৮৫৮

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৪৪ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ রুহুল আক্তিন, ক্তপিা-আছান উক্তিন, িাং-

ওিিানপুর(হাক্তজপুর), িিরগঞ্জ, রংপুর।

 ০.৭৩        

    ০.৬১     

       ০.৯৯  

          

০.৬২         

   ০.৩০

ওিিানপুর ২০৮৬৩ 

২০৮৬৫ 

২০৭০০ 

২০৬৯৮ 

২০৬৭৫

১৩৫৬২ 

১৩৫৫১ 

১৩১৪৭

২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ



মিৌজা ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

আর,এি িাগ আর,এি 

খক্তিোন

ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

জিরিখলকৃি 

অন্যান্য িনভূক্তির 

কযাটাগরী

িনভূক্তির 

জিরিখয়লর

 ক্তিিরণ 

(িি যয়শি/ি

গৃহীি 

ব্যিস্থা 

(িািলা/মজ

লা 

িন্তব্যক্রক্তিক 

নং

মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখলকারীর নাি ও ঠিকানা জিরিখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূক্তি 

(একর)

িংরক্তিি িনভূক্তি ব্যিীি জিরিখলকৃি অন্যান্য িনভূক্তির িিক্তিল

৪৫ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ রহিি আলী, ক্তপিা-মিাোঃ ঘুটু িামু, িাং-

ওিিানপুর(হাক্তজপুর), িিরগঞ্জ, রংপুর।

  ০.৭৫     

১.৮১       

০.৭০       

০.৮৮       

০.৪৯

ওিিানপুর ২১৫১৯ 

২২৫০৭ 

২০৬৯০ 

২০৬৮৯ 

২০৬৮৭

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৪৬ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িাহাবুল রহিান, ক্তপিা-মিাোঃ আব্দুল 

হাই, িাং-ওিিানপুর(হাক্তজপুর), িিরগঞ্জ, 

রংপুর।

  ৩.৪১     

০.৪৮       

০.৫৬        

০.১৫

ওিিানপুর ২১৫০৬ 

২০৬৮৮ 

২০৬৯৭ 

২০৬৯৩

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৪৭ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ আক্তনছুন রহিান, ক্তপিা-মিাোঃ িক্তিনুর 

রহিান, িাং-ওিিানপুর(হাক্তজপুর), িিরগঞ্জ, 

রংপুর।

১.৭৬ ওিিানপুর ২১৫০৪ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৪৮ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ আোঃ হাক্তলি, ক্তপিা-মিাোঃ মিলাল, িাং-

ওিিানপুর(হাক্তজপুর), িিরগঞ্জ, রংপুর।

১.১৫ ওিিানপুর ২১৫১৫ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৪৯ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ আক্তিন ক্তিো, ক্তপিা-মিাোঃ কিেি, িাং-

খাগড়ািন্দ(লালিাক্তড়), িিরগঞ্জ, রংপুর।

১.১৭ ওিিানপুর ২৩০৩০ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৫০ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ ছরকার আলী, ক্তপিা-মিাোঃ কক্তপল 

উক্তিন, িাং-খাগড়ািন্দ (লালিাক্তড়), িিরগঞ্জ, 

রংপুর।

৪.০০      

৩.০০       

১.৭৮        

০.৯১       

০.৮১       

০.৫২

ওিিানপুর ২৩০২৫  

২৭৫০২   

২৩০২৭  

২৩০২৮  

২৩০০৫  

২৩০২৩

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৫১ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িাদু মগালজার, ক্তপিা-মিাোঃ িক্তিল 

উক্তিন, িাং-িলুো, িিরগঞ্জ, রংপুর।

১.০০       

২.৩৮       

১.২৮        

১.০১        

২.০২       

০.৩০

ওিিানপুর ২২২৫৩ 

২২২৫৮   

২২১৬৭  

২২১২১  

২২১০৭  

২২১০৬

১৬২৫৩ 

১৬৬৯৮      

             

১৬২০৪

২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ



মিৌজা ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

আর,এি িাগ আর,এি 

খক্তিোন

ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

জিরিখলকৃি 

অন্যান্য িনভূক্তির 

কযাটাগরী

িনভূক্তির 

জিরিখয়লর

 ক্তিিরণ 

(িি যয়শি/ি

গৃহীি 

ব্যিস্থা 

(িািলা/মজ

লা 

িন্তব্যক্রক্তিক 

নং

মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখলকারীর নাি ও ঠিকানা জিরিখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূক্তি 

(একর)

িংরক্তিি িনভূক্তি ব্যিীি জিরিখলকৃি অন্যান্য িনভূক্তির িিক্তিল

৫২ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া চইয়ি, ক্তপিা-নাটারু, িাং-খাগড়ািন্দ 

(লালিাক্তড়), িিরগঞ্জ, রংপুর।

১.৯০       

০.৫০       

০.৪১        

১.০৪

ওিিানপুর ২২১৯৮ 

২২১৯৭   

২২২০০  

২২১৪৬

১৬৬৫৩     

               

               

               

১৬২০০

২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৫৩ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ মিয়কন্দর আলী, ক্তপিা-মিাোঃ বুদু, িাং-

িলুো পূি যপাড়া, িিরগঞ্জ, রংপুর।

২.১৮       

১২.০৫

ওিিানপুর ২৮৫৩৪ 

২৮৫০৬

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৫৪ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ হােিার আলী, ক্তপিা-মিাোঃ অক্তপ উক্তিন, 

িাং-কখিাপাড়া, িিরগঞ্জ, রংপুর।

১.৮০       

১.০৫        

০.৪৯        

১.১২

ওিিানপুর ২৭৮৬৫ 

২৭৮৬৭ 

২৭৮৬০ 

২২১৭৭ ১৬৬০৮

২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৫৫ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ শক্তি ক্তিো, ক্তপিা-মিাোঃ ইউনুি আলী, 

িাং-ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

৯.৩১       

১৮.৫৮

ওিিানপুর ১২০৬৭ 

১২০৬০

৯১৩০

২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৫৬ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ মিািাজুল, ক্তপিা-মিাোঃ ইক্তিি আলী, 

িাং-ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

৪.৫৫        

১.৩২

ওিিানপুর ১২০৭৪ 

১২০৫০

১৯১৭ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৫৭ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ মিাকিারুল, ক্তপিা-মিাোঃ শক্তি, িাং-

ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.৫৫        

১০.০০

ওিিানপুর ১২০৭৪ 

১২০৫০

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৫৮ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িক্তছর উক্তিন, ক্তপিা-মিাোঃ কালু িাক্তনো, 

িাং-ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

৪.৫০        

০.২৮       

০.৪০       

৩.২৮        

১.১৬        

১.০০       

১.৮৪

ওিিানপুর ১২০৫৪ 

১২০৫২  

১২০৫৩  

১২০৬২ 

১২১৮১ 

১২১৬৮ 

১২১৭৭

৯১২৮        

     ৮৪১৩   

          

৮৪১৩        

    ৫১৭২

২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৫৯ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ আইনুল হক, ক্তপিা-মিাোঃ মিাজায়েল 

হক,  িাং-ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.১৬       

০.২২        

০.২৬       

০.২৮       

০.১২

ওিিানপুর ২১১৬৮ 

২১১৬৯  

২১১৭০   

২১১৭১    

২১১৭৪

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ



মিৌজা ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

আর,এি িাগ আর,এি 

খক্তিোন

ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

জিরিখলকৃি 

অন্যান্য িনভূক্তির 

কযাটাগরী

িনভূক্তির 

জিরিখয়লর

 ক্তিিরণ 

(িি যয়শি/ি

গৃহীি 

ব্যিস্থা 

(িািলা/মজ

লা 

িন্তব্যক্রক্তিক 

নং

মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখলকারীর নাি ও ঠিকানা জিরিখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূক্তি 

(একর)

িংরক্তিি িনভূক্তি ব্যিীি জিরিখলকৃি অন্যান্য িনভূক্তির িিক্তিল

৬০ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ শািছুল মচৌক্তকিার, ক্তপিা-মৃি-িকবুল 

মহায়িন,  িাং-ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.৭০       

০.৫৯        

০.৮০

ওিিানপুর ২২১৪৭ 

২২১৯১ 

২২১৯২

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৬১ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ এছাহক, ক্তপিা-মৃি-মুনছুর আলী,  িাং-

ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

১.৩১        

০.১৮       

০.৩৫

ওিিানপুর ২২১৪৪ 

২২০০৪ 

২২০০৬

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৬২ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িাবু ক্তিো, ক্তপিা-মিাোঃ িাকু,  িাং-

খাগড়ািন্দ, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.৪৩        

০.১৮

খাগড়ািন্দ     ৩৪০৯    

 ৩৪১০

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৬৩ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িািশা, ক্তপিা-মিাোঃ মিয়কন্দর,  িাং-

ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.৪০        

০.৩৩

খাগড়ািন্দ      ৩৪০৪   

   ৩৪০৫

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৬৪ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ আক্তিনুর, ক্তপিা-মিাোঃ লুৎির রহিান,  

িাং-ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.৪৩        

০.১৮

খাগড়ািন্দ    ৩৪০৯  

৩৪১০

অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৬৫ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ ইোজ উক্তিন, ক্তপিা-মিাোঃ িক্তিনুর,  

িাং-ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.৩৯ খাগড়ািন্দ ৩৪১২ ৫০৪৭ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৬৬ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িক্তিোন, ক্তপিা-মিাোঃ িক্তছর উক্তিন,  

িাং-ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

১.৪১ খাগড়ািন্দ ৪১৬৯ ৬২৯৫ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৬৭ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ ক্তিরাজুল, ক্তপিা-মিাোঃ িক্তছর উক্তিন,  

িাং-ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

১.৮৩ খাগড়ািন্দ ৪১৭০ ৬২৯৬ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৬৮ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ আোঃ ওহাি, ক্তপিা-মিাোঃ আকির আলী,  

িাং-ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

১.১৪ খাগড়ািন্দ ৪১৬৪ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৬৯ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ রাজ্জাক, ক্তপিা-মিাোঃ মখািা িক্স,  িাং-

ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

১.১৪ খাগড়ািন্দ ৪১৬৪ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৭০ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাছাোঃ খাক্তিজা খাতুন, স্বািী-মিাোঃ 

আাক্তজজুল,  িাং-ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, 

রংপুর।

১.১৪ খাগড়ািন্দ ৪১৬৪ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৭১ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাছাোঃ এক্তহো খাতুন, স্বািী-মিাোঃ ক্তনছাি 

আলী,  িাং-ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

১.১৬ খাগড়ািন্দ ৪১৬৪ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ



মিৌজা ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

আর,এি িাগ আর,এি 

খক্তিোন

ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

জিরিখলকৃি 

অন্যান্য িনভূক্তির 

কযাটাগরী

িনভূক্তির 

জিরিখয়লর

 ক্তিিরণ 

(িি যয়শি/ি

গৃহীি 

ব্যিস্থা 

(িািলা/মজ

লা 

িন্তব্যক্রক্তিক 

নং

মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখলকারীর নাি ও ঠিকানা জিরিখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূক্তি 

(একর)

িংরক্তিি িনভূক্তি ব্যিীি জিরিখলকৃি অন্যান্য িনভূক্তির িিক্তিল

৭২ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাছাোঃ আবু িক্কর, ক্তপিা-মিাোঃ ছািাি,  িাং-

িলুো, িিরগঞ্জ, রংপুর।

১. িলূো ৫৪১ ৭১৭ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৭৩ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ ক্তজোরুল, ক্তপিা-মিাোঃ শািছুল,  িাং-

িলুো, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.২ িলূো ৫২২ ৯১৬ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৭৪ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ ছায়িকুল, ক্তপিা-মৃি-িনছুর,  িাং-

িলুো, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.২৮ িলূো ৫২২ ৯১৬ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৭৫ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িাক্তর উল্যা, ক্তপিা-মিাোঃ শািছুল হক,  

িাং-িলুো, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.১২ িলূো ৫২২ ৯১৬ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৭৬ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ হােিার, ক্তপিা-মৃি-কড়ানু,  িাং-িলুো, 

িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.১৫ িলূো ৫২২ ৯১৬ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৭৭ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ মিাস্তিা, ক্তপিা-মিাোঃ হােিার আলী,  

িাং-িলুো, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.১ িলূো ৫২২ ৯১৬ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৭৮ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ ঘুটু, ক্তপিা-মিাোঃ হােিার আলী,  িাং-

িলুো, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.১২ িলূো ৫২২ ৯১৬ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৭৯ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ আইয়ুি আলী, ক্তপিা-মৃি-আিছার 

আলী,  িাং-িলুো, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.১৩ িলূো ৫২২ ৯১৬ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৮০ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ মজানাি আলী, ক্তপিা-মিাোঃ আইয়ুি 

আলী,  িাং-িলুো, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.১৮ িলূো ৫২২ ৯১৬ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৮১ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ ফুলিাবু, ক্তপিা-মিাোঃ আইয়ুি আলী,  

িাং-িলুো, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.১ িলূো ৫২২ ৯১৬ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৮২ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িিিাজ আলী, ক্তপিা-মিাোঃ আইয়ুি 

আলী,  িাং-িলুো, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.১ িলূো ৫২২ ৯১৬ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৮৩ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ আক্তিনুল ইিলাি, ক্তপিা-মৃি-কক্তলি 

উক্তিন,  িাং-ঝাড়ক্তিশলা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৩ ঝাড়ক্তিশলা ১৭৭ অক্তপ যি িাঁশগাছ আয়ছ

৮৪ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ আোঃ িক্তজি, ক্তপিা- মৃি-আোঃ হাক্তিি,  

িাং-ঝাড়ক্তিশলা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৪ ঝাড়ক্তিশলা ১০০৩  

১০০৪

৫১০ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৮৫ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ িক্তজির রহিান, ক্তপিা- মৃি-আিান 

উল্লা,  িাং-ঝাড়ক্তিশলা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.১ ঝাড়ক্তিশলা ৯৬৬ ৫১৫ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ



মিৌজা ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

আর,এি িাগ আর,এি 

খক্তিোন

ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

জিরিখলকৃি 

অন্যান্য িনভূক্তির 

কযাটাগরী

িনভূক্তির 

জিরিখয়লর

 ক্তিিরণ 

(িি যয়শি/ি

গৃহীি 

ব্যিস্থা 

(িািলা/মজ

লা 

িন্তব্যক্রক্তিক 

নং

মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখলকারীর নাি ও ঠিকানা জিরিখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূক্তি 

(একর)

িংরক্তিি িনভূক্তি ব্যিীি জিরিখলকৃি অন্যান্য িনভূক্তির িিক্তিল

৮৬ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ ক্তিয়রাজ উক্তিন িাস্টার, ক্তপিা- মৃি-

িাহবুি আলী,  িাং-ঝাড়ক্তিশলা, পীরগঞ্জ, 

রংপুর।

০.২৫ ঝাড়ক্তিশলা ৯৬৬ ৫১৫ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৮৭ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ শাক্তিি কাজী, ক্তপিা- মৃি-ইউনুি আলী, 

 িাং-ঝাড়ক্তিশলা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.০৮ ঝাড়ক্তিশলা ৯৬৬ ৫১৫ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৮৮ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ আব্দুর রক্তশি, ক্তপিা- মৃি-ছক্তলি উক্তিন, 

 িাং-ঝাড়ক্তিশলা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.২১ ঝাড়ক্তিশলা ৯৬৬ ৫১৫ ২ অক্তপ যি িাঁশগাছ আয়ছ

৮৯ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ িস্তজার রহিান, ক্তপিা- মৃি-িছক্তলি 

উক্তিন,  িাং-ঝাড়ক্তিশলা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.২১ ঝাড়ক্তিশলা ৯৬৬ ৫১৫ ২ অক্তপ যি িাঁশগাছ আয়ছ

৯০ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ মিলায়েি মহায়িন, ক্তপিা- মৃি-িছক্তলি 

উক্তিন,  িাং-ঝাড়ক্তিশলা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.২১ ঝাড়ক্তিশলা ৯৬৬ ৫১৫ ২ অক্তপ যি িাঁশগাছ আয়ছ

৯১ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ মগালাি মিাস্তিা, ক্তপিা- মৃি-

খেরুজ্জািান,  িাং-ঝাড়ক্তিশলা, পীরগঞ্জ, 

রংপুর।

০.৭ ঝাড়ক্তিশলা ৯৬৬ ৫১৫ ২ অক্তপ যি িাঁশগাছ আয়ছ

৯২ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাছাোঃ রায়জনুর, স্মািী-মৃি-িকবুল মহায়িন, 

 িাং-ঝাড়ক্তিশলা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৪ রািচন্দ্রপুর ২ অক্তপ যি িাঁশগাছ আয়ছ

৯৩ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ িজল উক্তিন মুিী, ক্তপিা-মৃি-িক্তনজ 

হাজী,  িাং-রািচন্দ্রপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।

১. রািচন্দ্রপুর ২৯৩ ৩৯৮ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

৯৪ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ িক্তিনুল ইিলাি, ক্তপিা-মিাোঃ ইোর 

আলী,  িাং-শাক্তি, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৭৭ শাক্তি ১০৮৫ ১৩২৩ ২ অক্তপ যি িাঁশগাছ আয়ছ

৯৫ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ আহাি আলী, ক্তপিা-মৃি-িজল উক্তিন,  

িাং-শাক্তি, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৭৭ শাক্তি ১০৮৫ ১৩২৩ ২ অক্তপ যি িাঁশগাছ আয়ছ

৯৬ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ ছায়িি আলী, ক্তপিা-মৃি-ছায়িক আলী,  

িাং-শাক্তি, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.২১ শাক্তি ৯৬৭ অক্তপ যি িাঁশগাছ আয়ছ

৯৭ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ আক্তনছার রহিান, ক্তপিা-মৃি-ছায়িক 

আলী,  িাং-শাক্তি, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.২১ শাক্তি ৯৬৭ অক্তপ যি িাঁশগাছ আয়ছ



মিৌজা ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

আর,এি িাগ আর,এি 

খক্তিোন

ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

জিরিখলকৃি 

অন্যান্য িনভূক্তির 

কযাটাগরী

িনভূক্তির 

জিরিখয়লর

 ক্তিিরণ 

(িি যয়শি/ি

গৃহীি 

ব্যিস্থা 

(িািলা/মজ

লা 

িন্তব্যক্রক্তিক 

নং

মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখলকারীর নাি ও ঠিকানা জিরিখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূক্তি 

(একর)

িংরক্তিি িনভূক্তি ব্যিীি জিরিখলকৃি অন্যান্য িনভূক্তির িিক্তিল

৯৮ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাছাোঃ রায়হলা খাতুন, জং-ছায়িক আলী,  

িাং-শাক্তি, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.২১ শাক্তি ৯৬৭ অক্তপ যি িাঁশগাছ আয়ছ

৯৯ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ আোঃ জক্তলল, ক্তপিা-মৃি-ছায়িক আলী,  

িাং-শাক্তি, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.২১ শাক্তি ৯৬৭ অক্তপ যি িাঁশগাছ আয়ছ

১০০ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ আোঃ কুদ্দুছ, ক্তপিা-মৃি-মকরু িামুি,  

িাং-খািিালুক, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৩ খািিালুক ১৫৭৩ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১০১ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ লালক্তিো,  ক্তপিা-মৃি-মুনছুর আলী, 

িাং-খািিালুক, পীরগঞ্জ, রংপুর।

১২.৯৫ খািিালুক ৫৬৬ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১০২ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ আোঃ রক্তহি,  ক্তপিা-মৃি-আক্তজর উল্লাা্, 

িাং-খািিালুক, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.১৫ খািিালুক ১৫ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১০৩ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ ইদু ক্তিো,  ক্তপিা-মৃি-মিনাজ উক্তিন, 

িাং-ঝাড়ািিাড়ী, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.০২ ঝাড়ািিাড়ী ২১৩ অক্তপ যি িাঁশগাছ আয়ছ

১০৪ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ আোঃ হাক্তকি, ক্তপিা-মৃি-হায়জর উক্তিন, 

িাং-ঝাড়ািিাড়ী, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.১৩ ঝাড়ািিাড়ী ২১৪ অক্তপ যি আি িাগান আয়ছ

১০৫ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ চান্দু ক্তিো, ক্তপিা-মৃি-ক্তিোর উক্তিন, 

িাং-ঝাড়ািিাড়ী, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.২৮ ঝাড়ািিাড়ী ২১৩ অক্তপ যি আি িাগান আয়ছ

১০৬ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ আোঃ খায়লক, ক্তপিা-মৃি-ওিিান গক্তণ, 

িাং-ঝাড়ািিাড়ী, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৩ ঝাড়ািিাড়ী ২১৩ অক্তপ যি আি-কাঁঠাল 

িাগান

আয়ছ

১০৭ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ নক্তজর মহায়িন, ক্তপিা-মিাোঃ নজরুল 

ইিলাি, িাং-িামুয়িরপাড়া, ক্তিঠাপুকুর, 

রংপুর।

০.৭৩ িামুয়িরপাড়া ১৪৮ অক্তপ যি আি-কাঁঠাল 

িাগান

আয়ছ

১০৮ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ নক্তজর মহায়িন, ক্তপিা-মিাোঃ নজরুল 

ইিলাি, িাং-িামুয়িরপাড়া, ক্তিঠাপুকুর, 

রংপুর।

১.৩৬ িামুয়িরপাড়া ১৮০ অক্তপ যি আি-কাঁঠাল 

িাগান

আয়ছ

১০৯ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ নক্তজর মহায়িন, ক্তপিা-মিাোঃ নজরুল 

ইিলাি, িাং-িামুয়িরপাড়া, ক্তিঠাপুকুর, 

রংপুর।

১.৫২ িামুয়িরপাড়া ১৮৯ অক্তপ যি আি-কাঁঠাল 

িাগান

আয়ছ

১১০ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ নক্তজর মহায়িন, ক্তপিা-মিাোঃ নজরুল 

ইিলাি, িাং-িামুয়িরপাড়া, ক্তিঠাপুকুর, 

রংপুর।

০.৭৫ িামুয়িরপাড়া ১৮৩ অক্তপ যি আি-কাঁঠাল 

িাগান

আয়ছ



মিৌজা ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

আর,এি িাগ আর,এি 

খক্তিোন

ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

জিরিখলকৃি 

অন্যান্য িনভূক্তির 

কযাটাগরী

িনভূক্তির 

জিরিখয়লর

 ক্তিিরণ 

(িি যয়শি/ি

গৃহীি 

ব্যিস্থা 

(িািলা/মজ

লা 

িন্তব্যক্রক্তিক 

নং

মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখলকারীর নাি ও ঠিকানা জিরিখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূক্তি 

(একর)

িংরক্তিি িনভূক্তি ব্যিীি জিরিখলকৃি অন্যান্য িনভূক্তির িিক্তিল

১১১ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ আোঃ িক্তিন, ক্তপিা-মিাোঃ িকর উক্তিন, 

িাং-মহয়লঞ্চা, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.৪০         

    ০.৩০

মহয়লঞ্চা ১০৮৮  

১০৮৯

৩২৫০ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১১২ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ জেনাল, ক্তপিা-মৃি-রক্তিক উক্তিন, িাং-

মহয়লঞ্চা, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.১৭ মহয়লঞ্চা ১০৮৯ ৩২৫১ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১১৩ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ ওোয়রচ ক্তিো, ক্তপিা-মিাোঃ িকর 

উক্তিন, িাং-মহয়লঞ্চা, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.০৯ মহয়লঞ্চা ১০৮৮ ৩২৫০ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১১৪ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ িক্তজির রহিান, ক্তপিা-মৃি-

আক্তজমুক্তিন, িাং-মহয়লঞ্চা, ক্তিঠাপুকুর, 

রংপুর।

০.৭ মহয়লঞ্চা ১২৯০ ৩১৮ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১১৫ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ আক্তজজার রহিান, ক্তপিা-মৃি-িয়েজ 

উক্তিন, িাং-মহয়লঞ্চা, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.৩৪ মহয়লঞ্চা ১২৯০ ৩১৮ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১১৬ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ আয়নাোর, ক্তপিা-মিাোঃ খুরক্তশি, িাং-

ওিিানপুর, িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.৯৬ ওিিানপুর ২২০৩১ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১১৭ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাোঃ িক্তিোর রহিান, ক্তপিা-মিাোঃ িজনু 

ডাকাি, িাং-ওিিানপুর(মিাল্লাপাড়া), 

িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.৯৮ ওিিানপুর ২২০৩০ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১১৮ রংপুর িিরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর মলাহানীপাড়া মিাছাোঃ সুক্তিো, স্বািী-মিাোঃ ওিােদুল, িাং-

ওিিানপুর(মিাল্লাপাড়া), িিরগঞ্জ, রংপুর।

০.৩৮ ওিিানপুর ২৭৫০১ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১১৯ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ এিিাি আলী, ক্তপিা-মৃি-িক্তিউল্যা, 

িাং-শাক্তি, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৫১ শাক্তি ৫৪৭ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১২০ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ আবু িায়হর, ক্তপিা-িক্তি উক্তিন ক্তডলার, 

িাং-শাক্তি, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৫৪ শাক্তি ৫৬৮ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১২১ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ মহলাল উক্তিন, ক্তপিা-মৃি-রইচ উক্তিন, 

িাং-খািিালুক, পীরগঞ্জ, রংপুর।

১.৩ খািিালুক ৫৪৩ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১২২ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ িবুজ ক্তিো, ক্তপিা-মৃি-আক্তনছার 

রহিান, িাং-খািিালুক, পীরগঞ্জ, রংপুর।

১.৩ খািিালুক ৫৪৩ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ



মিৌজা ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

আর,এি িাগ আর,এি 

খক্তিোন

ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন

জিরিখলকৃি 

অন্যান্য িনভূক্তির 

কযাটাগরী

িনভূক্তির 

জিরিখয়লর

 ক্তিিরণ 

(িি যয়শি/ি

গৃহীি 

ব্যিস্থা 

(িািলা/মজ

লা 

িন্তব্যক্রক্তিক 

নং

মজলা উপয়জলা মরঞ্জ ক্তিট জিরিখলকারীর নাি ও ঠিকানা জিরিখলকৃ

ি অন্যান্য 

িনভূক্তি 

(একর)

িংরক্তিি িনভূক্তি ব্যিীি জিরিখলকৃি অন্যান্য িনভূক্তির িিক্তিল

১২৩ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ িছক্তলি উক্তিন, ক্তপিা-মৃি-মকরু ক্তিো, 

িাং-খািিালুক, পীরগঞ্জ, রংপুর।

১.৩ খািিালুক ৫৪৩ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১২৪ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ িািল ক্তিো, ক্তপিা-মৃি-িন্তাজ আলী, 

িাং-খািিালুক, পীরগঞ্জ, রংপুর।

১.০৩ খািিালুক ৫৪৩ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১২৫ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ নক্তজর মহায়িন, ক্তপিা-মিাোঃ নজরুল 

ইিলাি, িাং-িামুয়িরপাড়া, ক্তিঠাপুকুর, 

রংপুর।

০.৭৫ মলাহাকুক্তচ ১৮৩ ২৫৬ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১২৬ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ আোঃ িান্নান িরকার, ক্তপিা-মৃি-

মিাহােি িরকার, িাং-িামুয়িরপাড়া, 

ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

১.৬ মলাহাকুক্তচ ৫১৫  ৫১৬ ২৬৫ ২৬৬ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১২৭ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ আোঃ রক্তহি, ক্তপিা-মিাোঃ ধক্তরজ উক্তিন, 

িাং-িামুয়িরপাড়া, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.৯ িামুয়িরপাড়া ৮১৩ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১২৮ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ আোঃ রউি, ক্তপিা-মিাোঃ আবুল মহায়িন, 

িাং-ফুলয়চৌক্তক, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.৮১ ফুলয়চৌক্তক ২৪৮ ১৪৬৪ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১২৯ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ মুকুল ক্তিো, ক্তপিা-মৃি-িাহাি উক্তিন, 

িাং-ফুলয়চৌক্তক, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.৯ ফুলয়চৌক্তক ২৫৭ ১৪৯৪ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৩০ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ জক্তলল িন্ডল, ক্তপিা-মৃি-জিার  উক্তিন, 

িাং-ফুলয়চৌক্তক, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.৪৯ ফুলয়চৌক্তক ২৫৫ ১৪৯১ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৩১ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ মিাজায়েল, ক্তপিা-মৃি-জিার  উক্তিন, 

িাং-ফুলয়চৌক্তক, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

১.২১ ফুলয়চৌক্তক ১৭৫৬ ১৬২৭ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৩২ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মহয়লঞ্চা মিাোঃ মিািাজ্জল, ক্তপিা-মৃি-ওির  উক্তিন, 

িাং-ফুলয়চৌক্তক, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.৮১ ফুলয়চৌক্তক ১৭৯৫ ১৭৬৬ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৩৩ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মখাড়াগাছ মিাোঃ মিাকয়ছদুল, ক্তপিা-মিাোঃ হায়রছ, িাং-

িয়েনপুর(কাঠিহারা), ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

১. িয়েনপুর ২০৮৯ ৫২২২ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৩৪ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মখাড়াগাছ মিাোঃ মিািায়লি, ক্তপিা-মিাোঃ আবুল, িাং-

িয়েনপুর(কাঠিহারা), ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.৭ িয়েনপুর ২০৯৩ ৫২১৮ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ
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ক্তি,এি িাগ ক্তি,এি 

খক্তিোন
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িংরক্তিি িনভূক্তি ব্যিীি জিরিখলকৃি অন্যান্য িনভূক্তির িিক্তিল

১৩৫ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মখাড়াগাছ মিাোঃ আব্দুল িক্তিন, ক্তপিা-মিাোঃ এিাহাক, 

িাং-িয়েনপুর(কাঠিহারা), ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.৭ িয়েনপুর ২০৯৩ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৩৬ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ নজরুল, ক্তপিা-মিাোঃ িহায়ছন, িাং-

খািিালুক, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৭৫ খািালুক ৮৬৭ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৩৭ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর ঝাড়ক্তিশলা মিাোঃ ওোজ উক্তিন, ক্তপিা-মৃি-ওক্তিউল্লা, িাং-

িিনখালী, পীরগঞ্জ, রংপুর।

১.০২ িিনখালী ৮৯৭ ১২৫৪ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৩৮ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মখাড়াগাছ মিাোঃ আবু িায়লি, ক্তপিা-মৃি-িহক্তিনা, িাং-

িয়েনপুর, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.৪ িয়েনপুর ২০৮৯ ৫২২২ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৩৯ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মখাড়াগাছ মিাোঃ আবুল কায়শি, ক্তপিা-মিাোঃ মিালােিান, 

িাং-িয়েনপুর, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.৫ িয়েনপুর ২০৮৯ ৫২২২ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৪০ রংপুর ক্তিঠাপুকুর ক্তিঠাপুকুর মখাড়াগাছ মিাোঃ আউোল, ক্তপিা-মিাোঃ ইিিাইল, িাং-

িয়েনপুর, ক্তিঠাপুকুর, রংপুর।

০.৪২ িয়েনপুর ২০৮৯ ৫২২২ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৪১ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর কাক্তিরািাি মিাোঃ আবুল মহায়িন, ক্তপিা-মৃি-মিাহােি 

আলী, িাং-মকাচারপাড়া, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.৫ মকাচারপাড়া ৮১ ১০৪ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৪২ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর কাক্তিরািাি মিাোঃ রক্তহি উক্তিন, ক্তপিা-মৃি-কক্তপল উক্তিন, 

িাং-মকাচারপাড়া, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.১ মকাচারপাড়া ৫৮ ৭৮ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

১৪৩ রংপুর পীরগঞ্জ ক্তিঠাপুকুর কাক্তিরািাি মিাোঃ মগালজার মহায়িন, ক্তপিা-মৃি-িক্তহর 

উক্তিন, িাং-মকাচারপাড়া, পীরগঞ্জ, রংপুর।

০.১ মকাচারপাড়া ৫৮ ৭৮ ২ অক্তপ যি চািািাি আয়ছ

মিাট = ২৪৬.৪


