
গ. ব্যক্তি পর্ যায়ের ঘর-ব্াড়ি, ব্সতড়িটা 
 

ক্রমি

ক নং 

জেলা উপজে

লা 

জেঞ্জ মিট েিেদখলকােীে নাি 
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ন 
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১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

জিাোঃ কাজেি উদ্দিন, 

মপতা-জিাোঃ 

আয়নুিীন জেখ,  

সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-েংপুে। 

০.২ জগাসাইগঞ্জ ১৬ ৪৬৮     ১৬ ৩ অমপ বত িসতমভটা আজে   

২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

জিাোঃ ইিান আলী, 

মপতা-িতৃ-ইস্কে 

আলী, সাং-

জগাসাইগঞ্জ, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী। 

৩.২ জগাসাইগঞ্জ ৬ ৪৮৩         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

জিাোঃ আিান আলী, 

মপতা-িতৃ-ইস্কে 

আলী, সাং-

জগাসাইগঞ্জ, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী। 

৩.১২ জগাসাইগঞ্জ ৬ ৪৮৩         অমপ বত িসতমভটা আজে   



৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

জিাোঃ ততয়ি আলী, 

মপতা-িতৃ-ইস্কে 

আলী, সাং-

জগাসাইগঞ্জ, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী। 

০.২ জগাসাইগঞ্জ ১৬ ৪৬৮     ১৬ ৩ অমপ বত িসতমভটা আজে   

৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

জিাোঃ চা াঁদ মিয়া, মপতা-

িতৃ-হামনফ মিয়া, 

সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী। 

০.৩ জগাসাইগঞ্জ ১৬ ৪৬৮     ১৬ ৩ অমপ বত িসতমভটা আজে   

৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

জিাোঃ আোদ মিয়া, 

মপতা-িতৃ-দাজনে 

আলী, সাং-

জগাসাইগঞ্জ, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী। 

০.২ জগাসাইগঞ্জ ১৬ ৪৬৮     ১৬ ৩ অমপ বত িসতমভটা আজে   

৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

জিাোঃ োিাল জেখ, 

মপতা-িতৃ-িমেে 

উদ্দিন, সাং-

জগাসাইগঞ্জ, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী। 

০.৩ জগাসাইগঞ্জ ১৬ ৪৬৮     ১৬ ৩ অমপ বত িসতমভটা আজে   

৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

জিাোঃ আনাে জহাজসন, 

মপতা-িতৃ-আদ্দেেলু 

হক, সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী। 

০.২ জগাসাইগঞ্জ ১১ ৫৬৭         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

জিাোঃ নয়ন আলী, 

মপতা-িতৃ-িাচ্চু জেখ, 

সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী। 

২.৭৬ জগাসাইগঞ্জ ১ ৪০১         অমপ বত িসতমভটা আজে   



১০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

জিাোঃ জগালাপ মিয়া, 

মপতা-িতৃ- খচু জেখ, 

সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী। 

০.২ জগাসাইগঞ্জ ২১১ ৩০৭         অমপ বত িসতমভটা আজে   

১১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে জিাোঃ আমতয়াে 

েহিান, মপতা-

আদ্দেোে েহিান, 

সাং-জোট োউতা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী। 

০.১৫ জোট োউতা ৫৭১ ১৯৩  ৩৪৭  

১৯০  

১৭১১ ১০     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে জিাোঃ িমতয়াে েহিান, 

মপতা-আদ্দেোে 

েহিান, সাং-জোট 

োউতা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী। 

০.১৫ জোট োউতা ৫৭১ ১৯৩  ৩৪৭  

১৯০  

১৭১১ ১০     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে জিাোঃ িদ্দেিে েহিান, 

মপতা-আোি উদ্দিন, 

সাং-জোট োউতা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী। 

০.১৫ জোট োউতা ৫৭১ ১৯৩  ৩৪৭  

১৯০  

১৭১১ ১০     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে জিাোঃ ওমহদুল ইসলাি, 

মপতা-এেিাে আলী, 

সাং-জোট োউতা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী। 

০.১৫ জোট োউতা ৫৭১ ১৯৩  ৩৪৭  

১৯০  

১৭১১ ১০     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে জিজহে আলী, মপতা-

োল্লাদু, সাং-পূি ব 

জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী। 

০.০৮ পূি বজিাড়াগাড়ী  ৭৪৮ ৬০ ৯৯৩ ৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   



১৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে সািসুল, মপতা-

িমফে উদ্দিন, সাং-

পূি ব জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৮ পূি বজিাড়াগাড়ী ৭৪৮ ৬০ ৯৯৫ ৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে োল্লাদু, মপতা-িতৃ-

আমলিুল্লা, সাং-পূি ব 

জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৮ পূি বজিাড়াগাড়ী ৭৪৮ ৬০ ৯৯৫ ৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে জিা: কমসি উদ্দিন, 

মপতা-িতৃ-আমলিুল্লা, 

সাং-পূি ব জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৮ পূি বজিাড়াগাড়ী ৭৪৮ ৬০ ৯৯৬ ৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে জিা: েমফকুল, মপতা-

সািসুল, সাং-পূি ব 

জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৮ পূি বজিাড়াগাড়ী ৭৪৮ ৬০ ৯৯৬ ৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

২০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে জিা: হমি, মপতা-

সািসুল, সাং-পূি ব 

জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৮ পূি বজিাড়াগাড়ী  ৭৪৮ ৬০ ৯৯৬ ৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

২১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে জিাো: েমহিা, স্বািী-

িতৃ-েয়নাল 

আজিদীন, সাং-পূি ব 

জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৮ পূি বজিাড়াগাড়ী  ৭৪৮ ৬০ ৯৯৬ ৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   



২২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে িিতাে, মপতা-িতৃ-

আেগে আলী, সাং-

পূি ব জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৮ পূি বজিাড়াগাড়ী ৭৫০ ২৭৪ ১০০১ ৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

২৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে জিা: সমহদুল, মপতা-

আহিদ আলী, সাং-

পূি ব জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৮ পূি বজিাড়াগাড়ী ৭৫০ ২৭৪ ১০০১ ৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

২৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে জিা: োমহদুল, মপতা-

আহিদ আলী, সাং-

পূি ব জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৯ পূি বজিাড়াগাড়ী ৭৫০ ২৭৪ ১০০১ ৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

২৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে লাভলু, মপতা-

আলতাফ জহাজসন, 

সাং-পূি ব জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.২২ পূি বজিাড়াগাড়ী  ৭৫০ ২৭৪ ১০০১ ৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

২৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে োমিউল, মপতা-

আমিন জহাজসন, সাং-

পূি ব জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.২২ পূি বজিাড়াগাড়ী  ৭৫০ ২৭৪ ১০০১ ৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

২৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে চা াঁদ মিয়া. মপতা-

আেগে আলী, সাং-

পূি ব জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.২২ পূি বজিাড়াগাড়ী  ৭৫০ ২৭৪ ১০০১ ৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   



২৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে আব্দলু আদ্দেে, 

মপতা-িতৃ-আ: 

ওয়াদদু. সাং-পূি ব 

জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.৪৫ পূি বজিাড়াগাড়ী  ১১১৬   ১৩৩৪ ৪     েমিত িসতমভটা আজে   

২৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে রুহুল আমিন, মপতা-

িতৃ-িমফেউদ্দিন. 

সাং-পূি ব জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.৪৪ পূি বজিাড়াগাড়ী  ১১১৬   ১৩৩৪ ৪     েমিত িসতমভটা আজে   

৩০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে সুলতান, মপতা-িতৃ-

িমফে উদ্দিন. সাং-

পূি ব জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.৪৪ পূি বজিাড়াগাড়ী  ১১১৬   ১৩৩৪ ৪     েমিত িসতমভটা আজে   

৩১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে োহাোিাল, মপতা-

িতৃ-িমফে উদ্দিন. 

সাং-পূি ব জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.৪৫ পূি বজিাড়াগাড়ী  ১১১৬   ১৩৩৪ ৪     েমিত িসতমভটা আজে   

৩২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে জিাফাজ্জল, মপতা-

িতৃ-িমফে উদ্দিন. 

সাং-পূি ব জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.৪৬ পূি বজিাড়াগাড়ী  ১১১৬   ১৩৩৪ ৪     েমিত িসতমভটা আজে   

৩৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে হাজতি মপতা-আ: 

আদ্দেে. সাং-পূি ব 

জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.৪৪ পূি বজিাড়াগাড়ী  ১১১৬   ১৩৩৪ ৪     েমিত িসতমভটা আজে   



৩৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে েব্বাে, মপতা-আ: 

আদ্দেে. সাং-পূি ব 

জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.৪৪ পূি বজিাড়াগাড়ী  ১১১৬   ১৩৩৪ ৪     েমিত িসতমভটা আজে   

৩৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে আকিে, মপতা-আ: 

আদ্দেে. সাং-পূি ব 

জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.৪৪ পূি বজিাড়াগাড়ী  ১১১৬   ১৩৩৪ ৪     েমিত িসতমভটা আজে   

৩৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে আেগে, মপতা-আ: 

আদ্দেে. সাং-পূি ব 

জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.৪৪ পূি বজিাড়াগাড়ী  ১১১৬   ১৩৩৫ ৪     েমিত িসতমভটা আজে   

৩৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে েয়ন উদ্দিন, মপতা-

কাজসি. সাং-পূি ব 

জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৭ পূি বজিাড়াগাড়ী  ১১১৬   ১৩৩৬ ৪     েমিত িসতমভটা আজে   

৩৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে সয়ন উদ্দিন, মপতা-

কাজসি. সাং-পূি ব 

জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৭৫ পূি বজিাড়াগাড়ী  ১১১৬   ১৩৩৬ ৪     েমিত িসতমভটা আজে   

৩৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে আয়নাল, মপতা-িতৃ-

ইউসুফ, সাং-পূি ব 

জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৯১ পূি বজিাড়াগাড়ী  ১১১৬   ১৩৩৬ ৪     েমিত িসতমভটা আজে   



৪০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে তােলু, মপতা-িমনে 

উদ্দিন, সাং-পূি ব 

জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৫ পূি বজিাড়াগাড়ী  ১১১৬   ১৩৩৬ ৪     েমিত িসতমভটা আজে   

৪১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে িন্নাফ, মপতা-কসি 

আলী, সাং-পূি ব 

জিাড়াগাড়ী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.০৬ পূি বজিাড়াগাড়ী  ১১১৬   ১৩৩৬ ৪     েমিত িসতমভটা আজে   

৪২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে তজফল িািুদ, মপতা-

গিুদ্দিন, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১৩ িটুকপুে ২৩৭ ৩৫৭ ৫৫০ ২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৪৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে িহিে, মপতা-তজফল 

িািুদ, সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৪ িটুকপুে ২৩৭ ৩৫৭ ৫৫০ ২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৪৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে আমিউল, মপতা-

তজফল িািুদ, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১৩ িটুকপুে ২৩৭ ৩৫৭ ৫৫০ ২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৪৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে িান্নান, মপতা-তজফল 

িািুদ, সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৪ িটুকপুে ২৩৭ ৩৫৭ ৫৫০ ২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৪৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে তমহদুল, মপতা-

ফদ্দেিে, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৫ িটুকপুে ২৩৮ ১৪৬২ ৫৫১ ২     অমপ বত িসতমভটা আজে   



৪৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে রুহুল আমিন, মপতা-

ফদ্দেিে, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৫ িটুকপুে ২৩৮ ১৪৬২ ৫৫১ ২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৪৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে েমেদুল, মপতা-

ফদ্দেিে, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৫ িটুকপুে ২৩৮ ১৪৬২ ৫৫১ ২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৪৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে সাজয়দ, মপতা-

ফদ্দেিে, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৪ িটুকপুে ২৩৮ ১৪৬২ ৫৫১ ২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৫০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে ইমলয়াস, মপতা-

ফদ্দেিে, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৪ িটুকপুে ২৩৮ ১৪৬২ ৫৫১ ২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৫১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে িিতাে আলী, মপতা-

তজফল িািুদ, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.২৭ িটুকপুে ২৩১ ১৩০০ ৫৮৮ ২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৫২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে কাল্টু িািুদ, মপতা-

তজফল িািুদ, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.২৬ িটুকপুে ২৩১ ১৩০০ ৫৮৮ ২     অমপ বত িসতমভটা আজে   



৫৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে োমহদুল, মপতা-

আিদাে আলী, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.২৬ িটুকপুে ২৩১ ১৩০০ ৫৮৮ ২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৫৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে িাহিুল, মপতা-

গিুদ্দিন, সাং-

িটুকপুে, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১ িটুকপুে ২৪০ ১৬২০ ১৩৬৪ 

১৪৬২ ১৩৬৭  

৫৯০ ২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৫৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সদে িখজলস, মপতা-েজিদ 

আলী, সাং-িটুকপুে, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১ িটুকপুে ২৪০ ১৬২০ ১৩৬৪ 

১৪৬২ ১৩৬৭  

৫৯০ ২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৫৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

িাজেক আলী, মপতা-

িতৃ-নতুি আলী, সাং-

দমিণ জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৫ দমিণ 

জগািনাতী 

২৪৫৪ ৯৭/১ ২৭১৭ ১০০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৫৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: েমফকুল ইসলাি, 

মপতা-িমফোে 

েহিান,  সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৭ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৪৩৫ ৭২৭ ৪৪৩৭ ২১০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৫৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: জিাকজলোে 

েহিান, মপতা-িতৃ-

োফে উদ্দিন,  সাং-

দমিণ জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৫ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৪৩৮ ৬৯৪ ৪৪১১ ২০২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   



৫৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

একোিুল হক, মপতা-

সমহে উদ্দিন,  সাং-

দমিণ জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.২৫ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৪৩৮ ৬৯৪ ৪৪১১ ২০২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৬০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: িমফোে 

েহিান, মপতা-িতৃ-

িাোে,  সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৩ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৪৩১ ৭৪৯ ৪৪৩৮ ২১০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৬১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: জিাোফ্ফে 

েহিান, মপতা-িতৃ-

িাোে,  সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৩ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৪৩১ ৭৪৯ ৪৪৩৮ ২১০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৬২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: জিাোেফ 

জহাজসন, মপতা-িতৃ-

িাোে,  সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৩ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৪৩১ ৭৪৯ ৪৪৩৮ ২১০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৬৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: আব্দেু োজ্জাক, 

মপতা-িতৃ-হাজফে,  

সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৪ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৪২৮ ১০১৫ ৪৪৪১     

৪৪৪২ 

২১০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৬৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: েমফকুল ইসলাি, 

মপতা-িতৃ-হামকি 

উদ্দিন,  সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৩ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৩৬২ ৬৭৪ ৪২৭৩ ২০২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   



৬৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: অমিেল, মপতা-

িতৃ-হামকি উদ্দিন,  

সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৩ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৩৬২ ৬৭৪ ৪২৭৩ ২০২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৬৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: আব্দলু আদ্দেে, 

মপতা-িতৃ-হািদু,  

সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৫ দমিণ 

জগািনাতী 

৩২০৬ ২৪৪ ৪০৮৩ ২০০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৬৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: খমতিে েহিান, 

মপতা-িতৃ-েমিে 

উদ্দিন,  সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.২৫ দমিণ 

জগািনাতী 

৩২০৬ ২৪৪ ৪০৮৩ ২০০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৬৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: িহুিে েহিান, 

মপতা-িতৃ-িমসে 

উদ্দিন,  সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.২৫ দমিণ 

জগািনাতী 

৩২০৬ ২৪৪ ৪০৮৩ ২০০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৬৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: েমফকুল ইসলাি, 

মপতা-িতৃ-হাজফে,  

সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৫ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৪১০ ২৪৪ ৪০৮৩ ২০০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৭০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: জিলাল, মপতা-

িতৃ-আমেে উদ্দিন,  

সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৪ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৩৭০ ৮২৬ ৪২৬৬ ২০০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   



৭১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: নেরুল ইসলাি, 

মপতা-িতৃ-আমেে 

উদ্দিন,  সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.২ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৩৭০ ৮২৬ ৪২৬৬ ২০০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৭২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: জিাসজলি, মপতা-

িতৃ-আমেে উদ্দিন,  

সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৩ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৩৭০ ৮২৬ ৪২৬৬ ২০০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৭৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: সুকারু িািুদ, 

মপতা-িতৃ-আমেে 

উদ্দিন,  সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.২ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৩৭০ ৮২৬ ৪২৬৬ ২০০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৭৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: নেল হক, মপতা-

িতৃ-মনোি উদ্দিন,  

সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১৫ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৩৬৫           অমপ বত িসতমভটা আজে   

৭৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: িািুল, মপতা-িতৃ-

দাোে উদ্দিন,  সাং-

দমিণ জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.২৫ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৪৮৭ 

৩৪৮৮ 

732        ৭৩২ ৪৪৭০ ২১০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৭৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: আনারুল 

ইসলাি, মপতা-িতৃ-

মনোি উদ্দিন,  সাং-

দমিণ জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৩ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৪৮৮ ৭৩২ ৪৪৭০ ২১০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   



৭৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: জসমলি ইসলাি, 

মপতা-িতৃ-মনোি 

উদ্দিন,  সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৩১ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৫১৩ ২৬০ ৪০৮৩ ২০০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৭৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: মসোেলু 

ইসলাি, মপতা-িতৃ-

মনোি উদ্দিন,  সাং-

দমিণ জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৩১ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৫১৩ ২৬০ ৪০৮৩ ২০০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৭৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: আনারুল 

ইসলাি, মপতা-িাধুরু 

িািুদ,  সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৩ দমিণ 

জগািনাতী 

৮১৭৩ ৭৫৫ ৬০৯৯ ৩০৩৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৮০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: সুকারু িািুদ, 

মপতা-কান্দেুা িািুদ,  

সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৩ দমিণ 

জগািনাতী 

৮১৭৩ ৭৫৫ ৬০৯৯ ৩০৩৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৮১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: োলাল উদ্দিন, 

মপতা-েমহে উদ্দিন,  

সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

৩.৯৮ দমিণ 

জগািনাতী 

৮৮৩৭ ৭৫৫ ৭১২৪ ৩০৩৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৮২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

হাজফে উদ্দিন, 

মপতা-িতৃ-েমিে 

উদ্দিন,  সাং-দমিণ 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

২ দমিণ 

জগািনাতী 

৩৪২৮ ৯৬৬ ৪৪৪১ ২১০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   



৮৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

ইউসুফ আলী, মপতা-

িতৃ-নুে িািুদ,  সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১৮ িািুমনয়া ৯০ ১১৭৩ ১০২ ২৮     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৮৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

সমহদুল ইসলাি, 

মপতা-িতৃ-ইউসুে,  

সাং-িািুমনয়া, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.২ িািুমনয়া ৯০ ১১৭৩ ১০২ ২৮     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৮৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

িহুিে, মপতা-িতৃ-

ইউসুে,  সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১৯ িািুমনয়া ৯০ ১১৭৩ ১০২ ২৮     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৮৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

সাইদুল ইসলাি, 

মপতা-িতৃ-ইউসুে,  

সাং-িািুমনয়া, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৮ িািুমনয়া ৯০ ১১৭৩ ১০২ ২৮     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৮৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জতৌমহদুল ইসলাি, 

মপতা-িতৃ-ইউসুে,  

সাং-িািুমনয়া, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৭ িািুমনয়া ৯০ ১১৭৩ ১০২ ২৮     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৮৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

নুে ইসলাি, মপতা-

িতৃ-ইউসুফ আলী,  

সাং-িািুমনয়া, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.২২ িািুমনয়া ৯০ ১১৭৩ ১০২ ২৮     অমপ বত িসতমভটা আজে   



৮৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

মেদ্দিক, মপতা-দুিই 

িািুদ,  সাং-িািুমনয়া, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৬৩ িািুমনয়া ১০১ ১১৭৮ ৮৯ ২৮     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৯০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

িািুল ইসলাি মপতা-

মেদ্দিক,  সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১৫ িািুমনয়া ১০১ ১১৫৭ ৮৯ ৯০ ২৮     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৯১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জসালায়িান, মপতা-

মেদ্দিক,  সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১ িািুমনয়া ১০১ ১১৫৭ ৮৯ ৯০ ২৮     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৯২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আদ্দেেলু, মপতা-

মেদ্দিক,  সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৯ িািুমনয়া ১০১ ১১৫৭ ৮৯ ৯০ ২৮     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৯৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

সাইফুল, মপতা-

মেদ্দিক,  সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১১ িািুমনয়া ১০১ ১১৫৭ ৮৯ ৯০ ২৮     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৯৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

িনেুল, মপতা-িতৃ-

িজয়ে উদ্দিন,  সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১৫ িািুমনয়া ৯৩ ১১৫৪ ৮৩ ১     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৯৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: িদ্দেিে েহিান, 

মপতা-িনেুে আলী, 

সাং-িািুমনয়া, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৬ িািুমনয়া ৯৩ ১১৫৪ ৮৩ ১     অমপ বত িসতমভটা আজে   



৯৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

সািসুল, মপতা-িজয়ে 

উদ্দিন, সাং-িািুমনয়া, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৮ িািুমনয়া ৯৩ ১১৫৪ ৮৩ ১     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৯৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

িমেউে েহিান, 

মপতা-সািশুল, সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১৬ িািুমনয়া ৯৩ ১১৫৪ ৮৩ ১     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৯৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

মলটন ইসলাি, মপতা-

সািশুল, সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১৬ িািুমনয়া ৯৩ ১১৫৪ ৮৩ ১     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৯৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

মসোেলু ইসলাি, 

মপতা-িতৃ-

এিাে উদ্দিন, সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.১ িািুমনয়া ১০১ ১১৫৭ ৮৯           

৯০ 

২৮     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১০০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

লমফক, মপতা- 

িমনে উদ্দিন, সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

১.১৬ িািুমনয়া ৬৮ ১০৮২ ৫৩ ১     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১০১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

রুহুল আমিন, মপতা-

িমফে উদ্দিন, সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৩৩ িািুমনয়া ২৬ ১৫১ ১৭ ১     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১০২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: েমেদ, মপতা-

েমিে উদ্দিন, সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

০.২৯ িািুমনয়া ২৬ ১৫১ ১৭ ১     অমপ বত িসতমভটা আজে   



জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

১০৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আফোে, মপতা-

আব্দেু িদ্দেদ, সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

১. িািুমনয়া ৬০৭৩ ৩৫৪ ৭০৩১ ২৫০৩     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১০৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

নূরুজ্জািান, মপতা-

নােদ্দেো, সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

১. িািুমনয়া ৬০৭৩ ৩৫৪ ৭০৩১ ২৫০৩     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১০৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আব্দলু সুিাহান, 

মপতা-নােদ্দেো, সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

১. িািুমনয়া ৬০৭৩ ৩৫৪ ৭০৩১ ২৫০৩     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১০৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জেোউল, মপতা-

নােদ্দেো, সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

১. িািুমনয়া ৬০৭৩ ৩৫৪ ৭০৩১ ২৫০৩     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১০৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

েমিে উদ্দিন, মপতা-

নােদ্দেো, সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৯ িািুমনয়া ৬০৭৩ ৩৫৪ ৭০৩১ ২৫০৩     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১০৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিাোেফ, মপতা-

আব্দলু িােী, সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৫৫ িািুমনয়া ৬০৭৩ ৩৫৪ ৭০৩১ ২৫০৩     অমপ বত িসতমভটা আজে   



১০৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

সমহদ, মপতা-েনাি 

আলী, সাং-িািুমনয়া, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৫৫ িািুমনয়া ৬০৭৩ ৩৫৪ ৭০৩১ ২৫০৩     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১১০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আব্দেু েমেদ, মপতা-

েনাি আলী, সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৭৫ িািুমনয়া ৬০৭২ ১৪৫ ৭০৩২ ২৫০৩     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১১১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আব্দেু েমফক, মপতা-

েনাি আলী, সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৪ িািুমনয়া ৬০৭২ ১৪৫ ৭০৩২ ২৫০৩     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১১২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

িদ্দেিে েহিান, 

মপতা-আব্দলু িদ্দেদ, 

সাং-িািুমনয়া, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৪২ িািুমনয়া ৬০৭৩ ৩৫৪ ৭০৩১ ২৫০৩     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১১৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

হাসান আলী, মপতা-

ওয়াতাে আলী, সাং-

িািুমনয়া, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৫ জগািনাতী ৬০৭৩ ৩৫৪ ৭০৩১ ২৫০৩     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১১৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

োমিনুল ইসলাি, 

মপতা-লুৎফে েহিান, 

সাং-উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৫ জগািনাতী ৪৫৫৯ ১ ৪০৬২ ২৫২২     অমপ বত িসতমভটা আজে   



১১৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: িনজেে আলী, 

মপতা-সমফে উদ্দিন, 

সাং-উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৩ জগািনাতী ৪৬১৮ ১ ৪১১৭ ২৫০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১১৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আব্দেু েহিান, মপতা-

আইনুদ্দিন, সাং-উত্তে 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৭ জগািনাতী ৪৬১৮ ১ ৪১১৭ ২৫০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১১৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: সুিত আলী, 

মপতা-িতৃ-সািাস 

িন্ডল, সাং-উত্তে 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.৩৫ জগািনাতী ৪৬৯০ ১ ৪১০১ ২৫০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১১৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

হামফোে েহিান, 

মপতা-িনেুে আলী, 

সাং-উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১ উত্তে 

জগািনািী 

৪৬৯০ ১ ৪১০১ ২৫০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১১৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আব্দলু েমলল, মপতা-

আেফান আলী, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৯ উত্তে 

জগািনািী 

৪৬৯০ ১ ৪১০১ ২৫০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১২০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আেফান আলী, 

মপতা-আইন উদ্দিন, 

সাং-উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৮ উত্তে 

জগািনািী 

৪৬৯০ ১ ৪১০১ ২৫০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   



১২১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

ওসিান আলী, মপতা-

আেফান আলী, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৮ উত্তে 

জগািনািী 

৪৬৯০ ১ ৪১০১ ২৫০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১২২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আব্দলু িাজলক, 

মপতা-আমিন িদ্দি, 

সাং-উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৬ উত্তে 

জগািনািী 

৪৫৩৯ ১ ৪১৩৬ ২৫০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১২৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

ইউনুে আলী, মপতা-

িতৃ-নামদে িুদ্দি, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১৬ উত্তে 

জগািনািী 

৪৫৩৯ ১ ৪১৩৬ ২৫০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১২৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

সিজসে আলী, মপতা-

সাহারুল্লাগ সাং-উত্তে 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৭ উত্তে 

জগািনািী 

৪৫৭৩ ১ ৪০৪৮ ২৫০১     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১২৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

োমননুল ইসলাি, 

মপতা-লুৎফে েহিান 

সাং-উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.২৫ উত্তে 

জগািনািী 

৪৫৫৯ ১ ৪০৬২ ২৫২২     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১২৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

ইউনুে আলী, মপতা-

নামসে িুদ্দি সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.২১ উত্তে 

জগািনািী 

৪৫৩৯ ১ ৪১৩৬ ২৫০২     অমপ বত িসতমভটা আজে   



১২৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

সাত্তাে উদ্দিন, মপতা-

েমহে উদ্দিন, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৩ জগািনাতী ৩৫৩৬           অমপ বত িসতমভটা আজে   

১২৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

িদ্দেিে, মপতা-েমহে 

উদ্দিন, সাং-উত্তে 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৩ জগািনাতী ৩৫৩৬ ৬১ ৫০৬৭ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১২৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আমিনুল ইসলাি, 

মপতা-সাত্তাে, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৩ জগািনাতী ৩৫৩৬ ৬১ ৫০৬৭ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৩০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিাতাজলি, মপতা-

িতৃ-অব্দলু্লাহ, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৩ জগািনাতী ৩৫৩৬ ৬১ ৫০৬৭ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৩১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

েমেদুল ইসলাি, 

মপতা-িতৃ-সমহে 

উদ্দিন, সাং-উত্তে 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৩ জগািনাতী ৩৫৩৬ ৬১ ৫০৬৭ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৩২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

ফেলাে েহিান, 

মপতা-আেে উদ্দিন, 

সাং-উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৩ জগািনাতী ৩৫৩৬ ৬১ ৫০৬৭ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   



১৩৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

একোিুল হক, মপতা-

আেে উদ্দিন, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৩ জগািনাতী ৩৫৩৬ ৬১ ৫০৬৭ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৩৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আিুল, মপতা-িতৃ-

আতারু িািুদ, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৫ জগািনাতী ৩৫৪৫ ৪৬/২৬১ ৫০৪২ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৩৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

সমহদুল ইসলাি, 

মপতা-কিীে উদ্দিন, 

সাং-উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৫  জগািনািী ৩৫৪৫ ৪৬/২৬১ ৫০৪২ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৩৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

সমফকুল ইসলাি, 

মপতা-আফোে আলী, 

সাং-উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৫ জগািনাতী ৩৫৪৫ ৪৬/২৬১ ৫০৪২ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৩৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আফোল জহাজসন, 

মপতা-নামসে উদ্দিন, 

সাং-উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০২ জগািনাতী ৩৫৪৬ ২৫/১ ৫০৩৭ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৩৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিাসজলি, মপতা-

নামসে উদ্দিন, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০২ জগািনাতী ৩৫৪৬ ২৫/১ ৫০৩৭ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   



১৩৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

িািুল, মপতা-নামসে 

উদ্দিন, সাং-উত্তে 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৩ জগািনাতী ৩৫৪৬ ২৫/১ ৫০৩৭ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৪০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

েমসয়ামে েহিান, 

মপতা-দমুপয়াে, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৪ জগািনাতী ৩৫৪৬ ২৫/১ ৫০৩৭ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৪১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আব্দলু লমতফ, মপতা-

িতৃ-ওিে উদ্দিন, 

সাং-উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০২ জগািনাতী ৩৫৪৬ ২৫/১ ৫০৩৭ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৪২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আজনায়াে, মপতা-

কেি উদ্দিন, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৩ জগািনাতী ৩৫৪৭ ১১৯ ৫০৩৬ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৪৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

মিষারু িািুদ, মপতা-

জনন্দ ুিািুদ, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৩ জগািনাতী ৩৫৪৭ ১১৯ ৫০৩৬ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৪৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

িাো িািুদ, মপতা-

জনন্দ ুিািুদ, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০২ জগািনাতী ৩৫৪৭ ১১৯ ৫০৩৬ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   



১৪৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

িািুল জহাজসন, মপতা-

জিাচা িািুদ, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৪ জগািনাতী ৩৫৪৭ ১১৯ ৫০৩৬ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৪৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আিু তাজহে, মপতা-

লমতফ, সাং-উত্তে 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০৫ জগািনাতী ৩৫৪৭ ১১৯ ৫০৩৬ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৪৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জতাোি আলী, মপতা-

আজনায়াে, সাং-উত্তে 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০১ জগািনাতী ৩৫৪৭ ১১৯ ৫০৩৬ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৪৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: জহলাল, মপতা-

আজনায়াে, সাং-উত্তে 

জগািনাতী, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

০.০২ জগািনাতী ৩৫৪৭ ১১৯ ৫০৩৬ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৪৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

জিা: এয়াদুল, মপতা-

জভাটা িািুদ, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০২ জগািনাতী ৩৫৪৭ ১১৯ ৫০৩৬ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৫০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আদ্দেেলু ইসলাি, 

মপতা-আিুল জহাজসন, 

সাং-উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৩ জগািনাতী ৩৫৪৬ ২৫/১ ৫০৩৭ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   



১৫১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

নুেল হক, মপতা-

আিুল জহাজসন, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৩ জগািনাতী ৩৫৪৬ ২৫/১ ৫০৩৭ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৫২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

িয়নুল ইসলাি, 

মপতা-েমলল উদ্দিন, 

সাং-উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৪ জগািনাতী ৩৫৪৬ ২৫/১ ৫০৩৭ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৫৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আদ্দেেলু ইসলাি, 

মপতা-আেে উদ্দিন, 

সাং-উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৪ জগািনাতী ৩৫৪৬ ২৫/১ ৫০৩৭ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৫৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

আনোে, মপতা-

মনোি উদ্দিন, সাং-

উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.০৫ জগািনাতী ৩৫৪৬ ২৫/১ ৫০৩৭ ১৮২৪     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৫৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগািনা

তী 

লুৎফে েহিান, 

মপতা-আমেে উদ্দিন, 

সাং-উত্তে জগািনাতী, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

৪.০০ 

৫.৯১ 

জগািনাতী ৩৮৮৩ 

৩৮৮৪  

৬১৪ ৫১৮০     

৫১৮২ 

৫৫২৫     অমপ বত িসতমভটা আজে   

১৫৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আেেন, মপতা-

িতৃ-জকোিত, সাং-

িধয সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৭৫ িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৫৮ 

৩৫৯ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



১৫৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আমিে আলী, 

মপতা-জিাল্লা, সাং-িধয 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.০৩ িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৫৯ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৫৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িাচ্চু মপতা-

অজ্ঞত সাং-িধয 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.০৫ িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৫৯ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৫৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আহম্মদ, মপতা-

িতৃ-জিাহন জেখ, 

সাং-িধয সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

১ িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৬০ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৬০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িমহে উদ্দিন, 

মপতা-িুকুিুদ্দিন, 

সাং-িধয সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৫ িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৬১ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৬১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: চানু মিয়া, মপতা-

িতৃ-হাজিদ আলী, 

সাং-িধয সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৭৫ িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৬২ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৬২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: প্রিান, মপতা-

িতৃ-হাজিদ আলী, 

সাং-িধয সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৮৫ িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৬২ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



১৬৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িজ্জদ্দি, মপতা-

িতৃ-হাজিদ আলী, 

সাং-িধয সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.১৫ িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৬৩ 

৩৬৪ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৬৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জিাল্লা, মপতা-

আোি উদ্দিন, সাং-

িধয সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.০৪ িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৬৪ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৬৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: কুিুস, মপতা-

আমেি উদ্দিন, সাং-

িধয সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

১.২৫ িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৬৪ 

৩৬৫ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৬৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: কজ  , মপতা-

িতৃ-েমিে উদ্দিন, 

সাং-িধয সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1.35 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৬৬ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৬৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: কালাচান, মপতা-

িতৃ-আব্দলু হক, সাং-

িধয সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1.25 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৩৯ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৬৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: কান্ ু মিয়া, 

মপতা-িতৃ-নাদ্দেত 

উদ্দিন, সাং-িধয 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1.2 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৪০ 

৩৪১ 

৩৪২ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



১৬৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: েহিান, মপতা-

িতৃ-ফুলচান, সাং-

িধয সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

2.25 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৪৩ 

৩৪৪ 

৩৪৫ 

৩৪৬ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৭০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: সমহদ, মপতা-

েহিান, সাং-িধয 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1.1 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৪৭ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৭১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: অজহদ, মপতা-

িতৃ-েহিান, সাং-িধয 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1.08 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৪৮ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৭২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: েমলল, মপতা-

িতৃ-িকিুল, সাং-িধয 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.85 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৪৮ 

৩৫০ 

৩৫১  

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৭৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জকােিান, মপতা-

িতৃ-েজিদ আলী, 

সাং-িধয সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.95 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৪৯ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৭৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জিাল্লা, মপতা-

িতৃ-িকিুল, সাং-িধয 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1.1 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৫২ 

৩৫৩ 

৩৫৪ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



১৭৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: েয়নাল, মপতা-

িতৃ-জহাজসন আলী, 

সাং-িধয সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1.15 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৫৪ 

৩৫৫ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৭৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: হামিদুল মিস্ত্রী, 

মপতা-অজ্ঞত আলী, 

সাং-িধয সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.95 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৫৫ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৭৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আেগে, মপতা-

িতৃ-হামিদুল, সাং-

িধয সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1.25 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৫৫ 

৩৫৬ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৭৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: দুলু, মপতা-িতৃ-

িকিুল, সাং-িধয 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৫৭ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৭৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: েমহি, মপতা-িতৃ-

আ: হক, সাং-িধয 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩২৬ 

৩২৭ 

৩২৮ 

৩২৯ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৮০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: েয়নাল, মপতা-

অজ্ঞত, সাং-িধয 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩২৯ 

৩৩০ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



১৮১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: ফেল, মপতা-

িতৃ-ফেে আলী, 

সাং-িধয সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৩২ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৮২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: দ্দেন্দাল, মপতা-

িতৃ-িয়াতী, সাং-িধয 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৩৩ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৮৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: েইনদ্দি, মপতা-

িতৃ-কুিুস, সাং-িধয 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৩৪ 

৩৩৫ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৮৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: কালাি, মপতা-

মিনু, সাং-িধয 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1.15 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৬৪ ১৭৭ ৩৩৬ 

৩৩৭ 

৩৩৮ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৮৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: মিনু, মপতা-িতৃ-

মনলু, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.7 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৪৫ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৮৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: মসদ্দিক, মপতা-

িতৃ-আিুল, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৪৬ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



১৮৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: োলাল, মপতা-

িতৃ-সিজসে আলী, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.65 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৪৬ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৮৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আোহে, মপতা-

িতৃ-সিজসে আলী, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.74 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৪৬ 

১৪৭  

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৮৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: ইব্রামহি আলী, 

মপতা-িতৃ-জনন্দ ু

জিপােী, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

1.5 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৪৮ 

১৪৯ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৯০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: সমফ, মপতা-িতৃ-

সিজসে আলী, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৪৯ 

১৫০ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৯১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িসাই, মপতা-

িতৃ-সওদাগে, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.55 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১২৮ 

১২৯ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৯২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িান্নান, মপতা-

আচান আলী, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.65 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৩০ 

১৩১ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



১৯৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িাজলক, মপতা-

িতৃ-জনহাে, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.73 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৩১ 

১৩২ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৯৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জোহোি আলী, 

মপতা-িতৃ-েমহি, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.85 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৩৩ 

১৩৪ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৯৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আক্কা, মপতা-

িতৃ-জনন্দ ুজিপােী, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1.2 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৩৫ 

১৩৬ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৯৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: োিাল িাদো, 

মপতা-িতৃ-আলী 

হাচান, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.55 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৩৭ 

১৩৮ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৯৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িাদাে আলী, 

মপতা-িতৃ-আলী 

হাসান, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.6 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৩৮ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

১৯৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জহাজসন, মপতা-

িতৃ-পাচ্চু জেখ, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.4 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৩৮ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



১৯৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: োিাল, মপতা-

নদাই, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.3 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৩৮ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২০০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আব্দলু হাই, 

মপতা-িতৃ-অজ্ঞত, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৩৯ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২০১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: লাল মিয়া, মপতা-

আফোে আলী, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.75 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৩৯ 

১৪০ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২০২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: তমকে উদ্দিন, 

মপতা-সমহে উদ্দিন, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.74 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৪০ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২০৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: সািাদ, মপতা-

কদি উদ্দিন, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.8 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৪১ 

১৪২ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২০৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: ফেল, মপতা-

সওদাগে, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.76 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৪২ 

১৪৩ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



২০৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িাদু, মপতা-িতৃ-

জকোিত আলী, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.77 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৪৩ 

১৪৪ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২০৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: োহাোদী, মপতা-

িতৃ-ইব্রাহীি, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.৭৯ িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৪৫ 

১৪৬ 

১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২০৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: কমেি, মপতা-

িতৃ-হাসু িন্ডল, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.09 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৪৬ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২০৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: সিজেে আলী, 

মপতা-আোনত আলী, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.08 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৪৬ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২০৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: সািেুল, মপতা-

িতৃ-কাইয়ুি, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.07 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৪৬ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২১০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জেোউল কমেি, 

মপতা-িতৃ-আলী 

জহাজসন, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.08 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৪৬ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



২১১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিাহাম্মদ আলী, 

মপতা-িতৃ-মিজনাদ 

আলী, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.06 িধযি 

সুন্দেখাতা 

১৩৯ ১৭৭ ১৪৭ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২১২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

তদ্দিন, মপতা-িতৃ-

ফেল উদ্দিন, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২১৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

আিোদ জহাজসন, 

মপতা-িতৃ-জগাদা 

িািুদ, সাং-মনে 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২১৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

তেমলি উদ্দিন, 

মপতা-জগালোে, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.25 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২১৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জগালোে, মপতা-

জগাদা িািুদ, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.4 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২১৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

আনোে আলী, মপতা-

িতৃ-জগাদা িািুদ, 

সাং-মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.4 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



২১৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: কেুয়া, মপতা-

িতৃ-আলী িািুদ, 

সাং-মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.25 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২১৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িািল ুমিয়, মপতা-

িতৃ-কাদুয়া, সাং-মনে 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.25 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২১৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: লাল িাউ, মপতা-

িতৃ-েমিে আলী, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২২০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জলি ুমিয়া, মপতা-

িতৃ-েমিে আলী, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.2 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২২১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: দুলাল িািুদ, 

মপতা-িতৃ-িুধা িািুদ, 

সাং-মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.7 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২২২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: সাইদু, মপতা-িতৃ-

িুধা িািুদ, সাং-মনে 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.8 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



২২৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা:কমেে উদ্দিন, 

মপতা-িতৃ-ইসাে 

উদ্দিন, সাং-মনে 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৬  1/2 ১১২১ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২২৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: োহাঙ্গীে, মপতা-

িতৃ-কামদে উদ্দিন, 

সাং-মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২২৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আদ্দেত, মপতা-

িতৃ-কাজদে অলী, 

সাং-মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.2 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২২৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: কুিুস, মপতা-

িতৃ-দাইয়া কােী, 

সাং-মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.15 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২২৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: ইমিস আলী, 

মপতা-িতৃ-িুল্লুক 

উদ্দিন সাং-মনে 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.15 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২২৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িহুিাে, মপতা-

িতৃ-জোস্তি আলী, 

সাং-মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



২২৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: কাল্টু, মপতা-

িতৃ-কান্দেুা, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৩০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

আিু কালাি, মপতা-

িতৃ-সিতুল জহাজসন, 

সাং-মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৩১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

োহাোহান, মপতা-

িতৃ-সাইফুল, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৩২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জিাসজলি, মপতা-

িতৃ-আব্দসু সাত্তাে, 

সাং-মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৩৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: সািাদ, মপতা-

িতৃ-কান্দেুা িািুদ, 

সাং-মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.1 মনে 

সুন্দেখাতা 

১০২১  1/2 ১২৭৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৩৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: ইয়াকুি, মপতা-

িুল্লুক উদ্দিন, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



২৩৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আিুল জহাজসন, 

মপতা-িতৃ-কমফল 

উদ্দিন, সাং-মনে 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৩৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আহসান, মপতা-

িতৃ-কমেে উদ্দিন, 

সাং-মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৩৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িেনু, মপতা-

িতৃ-ইসলাি, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৩৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: সাত্তাে, মপতা-

িতৃ-েমল িািুদ, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৩৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: দুলাল, মপতা-

িতৃ-েমহে, সাং-মনে 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.07 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৪০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: হামিদুল ইসলাি, 

মপতা-িতৃ-িুল্লুক 

উদ্দিন, সাং-মনে 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.15 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



২৪১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িািুল, মপতা-িতৃ-

নামসে উদ্দিন, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.2 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৪২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: খমলল, মপতা-

িতৃ-আব্দলু িান্নান, 

সাং-মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৪৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: মসোেলু 

ইসলাি, মপতা-িতৃ-

সমহে উদ্দিন, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৪৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: েমফক, মপতা-

িতৃ-িদ্দেিে, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.08 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৪৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িদ্দেিে, মপতা-

িতৃ-ঘজটায়া, সাং-মনে 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.07 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৪৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িমতয়াে, মপতা-

িতৃ-ঘজটায়া, সাং-মনে 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.07 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



২৪৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জিাস্তফা, মপতা-

িতৃ-জিাফাজ্জল, 

সাং-মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৪৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিাো: েয়ফুল, 

মপতা-িতৃ-আলী 

িািুদ, সাং-মনে 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৪৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জেজ্জাক, মপতা-

িতৃ-জহাজসন আলী, 

সাং-মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.08 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৫০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: গােী, মপতা-িতৃ-

জহাজসন আলী, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.1 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৭৮  1/2 ১০৮৩ ৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৫১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: মিচাে আলী, 

মপতা-িতৃ-জিাহাম্মদ 

আলী, সাং-মনে 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1.3 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৪৪৫  1/2 ৬৩   

৭৪  

৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৫২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: োমিয়াে, মপতা-

সাইফুল ইসলাি, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৪৪৫  1/2 ৬৩   

৭৪  

৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



২৫৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

আমতয়াে েহিান, 

মপতা-িতৃ-মিশ্বাস, 

সাং-মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

2.5 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৪৪৫  1/2 ৬৩   

৭৪  

৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৫৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: েলুিত আলী, 

মপতা-িতৃ-মিশ্বাস, 

সাং-মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৯১১  1/2 ৬৩   

৭৮  

৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৫৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

িদ্দেিে েহিান, 

মপতা-মনোসা, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৯১৭  1/2 ৬৩   

৮৪  

৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৫৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

আকিত মিশ্বাস, 

মপতা-গমনজিাল্লা সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৯১১  1/2 ৬৩   

৭৮  

৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৫৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জগালাপোন, স্বািী-

েহে উদ্দিন, সাং-

মনে সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.7 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৯১১  1/2 ৬৩   

৭৮  

৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৫৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

পানু, মপতা-গমন 

জিাল্লা, সাং-মনে 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.5 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৯১১  1/2 ৬৩   

৭৮  

৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



২৫৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিাো: জোজলখা, 

স্বািী-িতৃ-জদিাে 

িািুদ, সাং-মনে 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

1 মনে 

সুন্দেখাতা 

৪৯১১  1/2 ৬৩   

৭৮  

৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৬০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জককু িািুদ, 

মপতা-আকজেদ 

আলী, সাং-পাঙ্গা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

1.55 পাঙ্গা ৫৫২৫ ১১৩ ৮০০৫ 

৯০৮৪ 

৯০৮৫ 

৩১     েমিত িসতমভটা আজে   

২৬১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

আকজেদ আলী, 

মপতা-িতৃ-

সমহেদু্দিন, সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.77 পাঙ্গা ৫৫১৬ ১৫৮ ৮০০২ 

১০৮৮ 

৩১     েমিত িসতমভটা আজে   

২৬২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

ফজয়সালা আকিে, 

মপতা-িতৃ-

সমহেদু্দিন, সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.74 পাঙ্গা ৫৫১৩ ২০৩ ৯০৯৫ 

৯০৯৬ 

৩১     েমিত িসতমভটা আজে   

২৬৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

সাহাোহান, মপতা-

িতৃ-একেত, সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.27 পাঙ্গা ৫৫০৭ 

৫৫১১ 

১০৫০ ৯০২০ ৩১     েমিত িসতমভটা আজে   

২৬৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: কেি আলী, 

মপতা-িতৃ-হাজস, সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.97 পাঙ্গা ৫৫০৯ 

৫৫০৮ 

৫৫১৩ 

১০১৩        

৪০০         ২০৩ 

৯০৯৫ 

৯০৯৬ 

৩১     েমিত িসতমভটা আজে   



২৬৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আব্দসু িান্নান, 

মপতা-িতৃ-কেি 

আলী, সাং-পাঙ্গা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.97 পাঙ্গা ৫৫০৯ 

৫৫০৮ 

৫৫১৩ 

১০১৩        

৪০০         ২০৩ 

৯০৯৫ 

৯০৯৬ 

৩১     েমিত িসতমভটা আজে   

২৬৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: হারুন, মপতা-

িতৃ-কেি আলী, সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.97 পাঙ্গা ৫৫০৯ 

৫৫০৮ 

৫৫১৩ 

১০১৩        

৪০০         ২০৩ 

৯০৯৫ 

৯০৯৬ 

৩১     েমিত িসতমভটা আজে   

২৬৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: েমফকুল ইসলাি, 

মপতা-িতৃ-কেি 

আলী, সাং-পাঙ্গা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.48 পাঙ্গা ৫৫১৫ ২০৩ ৯০৯৯ ৩১     েমিত িসতমভটা আজে   

২৬৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: ফমেদুল ইসলাি, 

মপতা-িতৃ-িকু, সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

1 পাঙ্গা ৫৫০৫ ১০১৩ ৯০৯৪ 

৯০২৩ 

৩১     েমিত িসতমভটা আজে   

২৬৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আব্দেু েহিান, 

মপতা-আব্দলু িান্নান, 

সাং-পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

1.17 পাঙ্গা ৫৫০৫ ১০১৩ ৯০৯৪ 

৯০২৩ 

৩১     েমিত িসতমভটা আজে   

২৭০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জেোউল, মপতা-

আব্দলু িান্নান, সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.95 পাঙ্গা ৫৫১৩ 

৫৫১৪ 

২০৩         

১১১৩ 

৯০৯৫ 

৯০৯৬ 

৯০৯৮  

      েমিত িসতমভটা আজে   

২৭১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: তাজহে, মপতা-

িতৃ-েমিে উদ্দিন, 

সাং-পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.29 পাঙ্গা ৫৫১২ ৮০২   ৩১     েমিত িসতমভটা আজে   



২৭২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: েয়নাল, মপতা-

িতৃ-িমহে উদ্দিন, 

সাং-পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.42 পাঙ্গা ৫৫২৩ ২০৩ ৯০৮৬ ৩১     েমিত িসতমভটা আজে   

২৭৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: চান মিয়া, মপতা-

পজেে, সাং-পাঙ্গা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.79 পাঙ্গা ৫৫২৩ 

৫৫১৭ 

২০৩        

১০১৩ 

৯০৮৬    

৯১০০ 

৩১     েমিত িসতমভটা আজে   

২৭৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

েহে আলী, মপতা-

িতৃ-অসন, সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.11 পাঙ্গা ৫৫১৭ ১০১৩ ৯১০০ ৩১     েমিত িসতমভটা আজে   

২৭৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: সাহাতাি, মপতা-

িতৃ-িেে, সাং-পাঙ্গা, 

উপজেলা-জ ািাে, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.82 পাঙ্গা ৫৫২৫ 

৫৫২৩ 

১১৩           

২০৩ 

৮০০৫   

৯০৮৪ 

৯০৮৬ 

৩১     েমিত িসতমভটা আজে   

২৭৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

লাল মিয়া, মপতা-

জেজকে আলী, সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

0.23 পাঙ্গা ৫৫১০           েমিত িসতমভটা আজে   

২৭৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: নুরু, মপতা-িতৃ-

আেজকত, সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

1.32 পাঙ্গা ৫৫১৫ ২০৩ ৯০৯৯    

৮০০৫ 

৩১     েমিত িসতমভটা আজে   

২৭৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিাো: আজিনা, 

স্বািী-েমপে উদ্দিন, 

সাং-পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

1.08 পাঙ্গা ৫৫২৪ ১৯৪৬৩ ৯৯২ ৮০০৩ 

৯১০০ 

৩১     েমিত িসতমভটা আজে   



২৭৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

তদ্দেনা জিগি, স্বািী-

আিুল জহাজসন, সাং-

পাঙ্গা, উপজেলা-

জ ািাে, জেলা-

নীলফািােী।  

1.07 পাঙ্গা ৫৫২৪ ১৯৪৬৩ ৯৯২ ৮০০৩ 

৯১০০ 

৩১     েমিত িসতমভটা আজে   

২৮০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: সিজসে আলী, 

মপতা-অমেে উদ্দিন, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.9 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৮১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আব্দলু কমেি, 

মপতা-কাজেি আলী, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৮২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: হাজসি আলী, 

মপতা-িমনে উদ্দিন, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৮৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

আব্দলু আদ্দেে, 

মপতা-আব্দলু েমলল, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.45 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৮৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

আব্দলু োলাি, মপতা-

িতৃ-পাষান, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.45 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



২৮৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জগাকুল জহাজসন, 

মপতা-তেজলন 

জহাজসন, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.4 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৮৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িাচ্চু িািুদ, 

মপতা-জসৌল জহাজসন, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.45 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৮৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: ওিে আলী, 

মপতা-িমফে উদ্দিন, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৮৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা:নয়ন আলী , 

মপতা-িতৃ-িমফে 

উদ্দিন, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.3 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৮৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আব্দলু িাজেক , 

মপতা-নুেে জেখ, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৯০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: কাজদে আলী , 

মপতা-িমফে উদ্দিন, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



২৯১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আয়নাল, মপতা-

িতৃ-সুেতি আলী, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.4 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৯২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: েয়নাল, মপতা-

িতৃ-সুেতি আলী, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.35 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৯৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

োহাোহান, মপতা-

িতৃ-িাহাে আলী, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.2 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৯৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: চান মিয়া, মপতা-

িতৃ-িাহাে আলী, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৯৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা:চান্দলু িািুদ, 

মপতা-হাজচন আলী, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.1 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৯৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: এোিুল জহাজসন, 

মপতা-চান্দলুা, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.15 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



২৯৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জদলোে আলী, 

মপতা-িতৃ-চান্দলুা 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.1 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৯৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: মিয়াে, মপতা-

িতৃ-জসজকন্দাে, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.03 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

২৯৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: নমিে উদ্দিন , 

মপতা-উিে আলী, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.25 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩০০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আদ্দেোে , 

মপতা-েমিে উদ্দিন, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.2 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩০১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: েজলিান আলী , 

মপতা-িতৃ-োপাউ, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 পদ্দিি 

োতনাই 

২৯৪৫ ৪৭০ ৪৪৪৪ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩০২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িান্নান আলী , 

মপতা-িতৃ-োিাদ 

আলী, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.4 পদ্দিি 

োতনাই 

২৯৪৫ ৪৭০ ৪৪৪৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



৩০৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: হামলি, মপতা-

িতৃ-োিাদ আলী, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.45 পদ্দিি 

োতনাই 

২৯৪৫ ৪৭০ ৪৪৪৬ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩০৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: লাল মিয়া, মপতা-

িতৃ-কুিুস আলী, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.25 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩০৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: দুলাল জহাজসন, 

মপতা-িতৃ-কুিুস 

আলী, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.3 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩০৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আলতাফ, মপতা-

িতৃ-কুিুস আলী, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.15 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩০৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: েমহি উদ্দিন, 

মপতা-িতৃ-ফে ুজেখ, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.4 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩০৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আব্দলু িদ্দেদ, 

মপতা-িতৃ-সমহে 

উদ্দিন, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.3 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৫ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



৩০৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: েমহি, মপতা-িতৃ-

সমহে উদ্দিন, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.1 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৭ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩১০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: সইজয়দ আলী, 

মপতা-িতৃ-সমহে 

উদ্দিন, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.1 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৭ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩১১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: ওহাি, মপতা-িতৃ-

ফে ুজেখ, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৭ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩১২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আকিে আলী, 

মপতা-িতৃ-সিােন্দ, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.8 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৭ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩১৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: ফয়েলু িািুদ, 

মপতা-িতৃ-আিান 

আলী, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.35 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৭ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩১৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জিািােক আলী, 

মপতা-িতৃ-আিান 

আলী, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.4 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৭ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



৩১৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: কমেি আলী 

মপতা-চান্দলুা, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.2 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৭ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩১৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা:আব্দলু িদ্দেদ, 

মপতা-চান্দলুা িািুদ, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.25 পদ্দিি 

োতনাই 

২২৬০ ৫১৬ ৫১৭ 

৪৭০  

৪২২৭ ১০০৪     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩১৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা:হামিদুল ইসলাি, 

মপতা-িতৃ-িমতয়াে 

েহিান, সাং-

জোভনগঞ্জ 

িালাপাড়া, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.3 জোভনগঞ্জ 

িালাপাড়া 

১৫২০ ২২২ ১৫০১ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩১৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জেোউল 

ইসলাি, মপতা-িতৃ-

িমতয়াে েহিান, সাং-

জোভনগঞ্জ 

িালাপাড়া, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.3 জোভনগঞ্জ 

িালাপাড়া 

১৫২০ ২২২ ১৫০১ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩১৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

িমতয়াে েহিান, 

মপতা-িতৃ-উিে 

উদ্দিন, সাং-

জোভনগঞ্জ 

িালাপাড়া, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.3 জোভনগঞ্জ 

িালাপাড়া 

১৫২০ ২২২ ১৫০১ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



৩২০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: অমলয়াে েহিান, 

মপতা-িতৃ-সমহে 

উদ্দিন, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.3 জোভনগঞ্জ 

িালাপাড়া 

১৫২০ ২২২ ১৫০১ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩২১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: সািল ুিািুদ, 

মপতা-িতৃ-নেরুল 

ইসলাি, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.3 জোভনগঞ্জ 

িালাপাড়া 

১৫২০ ২২২ ১৫০১ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩২২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আমেদুল 

ইসলাি, মপতা-িতৃ-

ইসিাইল, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.3 জোভনগঞ্জ 

িালাপাড়া 

১৫২০ ২২২ ১৫০১ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩২৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: সমহদুল ইসলাি, 

মপতা-িতৃ-সাহািুদ্দিন, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.6 জোভনগঞ্জ 

িালাপাড়া 

১৫২০ ২২২ ১৫০১ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩২৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: জিাোহাে, 

মপতা-িতৃ-সমহদুল, 

সাং-পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.39 জোভনগঞ্জ 

িালাপাড়া 

১৫২০ ২২২ ১৫০১ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩২৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: কােী িািুদ, 

মপতা-িতৃ-কমেি 

উদ্দিন, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.1 জোভনগঞ্জ 

িালাপাড়া 

১৫২০ ২২২ ১৫০১ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



৩২৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িদ্দেিে েহিান, 

মপতা-িতৃ-ওসিান 

গমন, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.4 জোভনগঞ্জ 

িালাপাড়া 

১৫২০ ২২২ ১৫০১ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩২৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িমতয়াে েহিান, 

মপতা-িতৃ-ওসিান 

গমন, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.45 জোভনগঞ্জ 

িালাপাড়া 

১৫২০ ২২২ ১৫০১ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩২৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আকিে আলী, 

মপতা-িতৃ-ওসিান 

গমন, সাং-পদ্দিি 

োতনাই, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.1 জোভনগঞ্জ 

িালাপাড়া 

১৫২০ ২২২ ১৫০১ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩২৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: িমফোে 

েহিান, মপতা-িতৃ-

ওসিান গমন, সাং-

পদ্দিি োতনাই, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.23 জোভনগঞ্জ 

িালাপাড়া 

১৫২০ ২২২ ১৫০১ ১     হন্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৩০ নীলফা

িােী 

েলঢা

কা 

জ া

িাে 

সাতো

ন 

জিা: চা াঁদ মিক্রা, মপতা-

জিা: লমতফ, সাং-

খামেোজগালনা, 

উপজেলা-েলঢাকা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.1 খামেোজগাল

না 

৫৩৪৩           েমিত িসতমভটা আজে   

৩৩১ নীলফা

িােী 

েলঢা

কা 

জ া

িাে 

সাতো

ন 

জিা: নেরুল মপতা-

িতৃ-আদ্দেোে 

েহিান, সাং-

খামেোজগালনা, 

উপজেলা-েলঢাকা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 খামেোজগাল

না 

৫৩৪৩           েমিত িসতমভটা আজে   



৩৩২ নীলফা

িােী 

েলঢা

কা 

জ া

িাে 

সাতো

ন 

জিা: আইয়ুি আলী, 

মপতা-আব্দলু, সাং-

খামেোজগালনা, 

উপজেলা-েলঢাকা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 খামেোজগাল

না 

৫৩৪৩           েমিত িসতমভটা আজে   

৩৩৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আফোল 

জহাজসন, মপতা-দাসে 

িুদ্দি, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.17 কুঠটে াঙ্গা ২৪৬ ২ ১০০ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৩৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আ: আদ্দেে, 

মপতা-দাসে িুদ্দি, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.2 কুঠটে াঙ্গা ২৪৬ ২ ১০১ ৫             

৬ 

    হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৩৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আব্দলু িাজলক, 

মপতা-িতৃ- হাজচন, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ৩১ ৩              

৫ 

    হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৩

৬ 

নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আব্দলু, মপতা-

িতৃ-হাজচন, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.2 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ১ ২     হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৩৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আমিয়াে, স্বািী-

িতৃ-িমফে উদ্দিন,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.1 কুঠটে াঙ্গা ২৪৬ ২ ১৫৮ ১০২        

৮ 

    েমিত িসতমভটা আজে   



৩৩৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আইেলু, স্বািী-

িতৃ-দােগ আলী,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.1 কুঠটে াঙ্গা ২৪৬ ২ ১৫৯ ১০২        

৮ 

    েমিত িসতমভটা আজে   

৩৩৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: সিোল, মপতা-

িতৃ-দােগ আলী,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.1 কুঠটে াঙ্গা ২৪৬ ২ ১৬০ ১০২        

৮ 

    েমিত িসতমভটা আজে   

৩৪০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আ: কাজদে, 

মপতা-িতৃ-েমহে 

উদ্দিন,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.1 কুঠটে াঙ্গা ২৪৬ ২         েমিত িসতমভটা আজে   

৩৪১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আ: েমলল, 

মপতা-োিাদ,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.1 কুঠটে াঙ্গা ২৪৬ ২         েমিত িসতমভটা আজে   

৩৪২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: োিাতন জিওয়া, 

মপতা-িতৃ-োিেুল, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.07 কুঠটে াঙ্গা ২৪৬ ২         েমিত িসতমভটা আজে   

৩৪৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: েমফকুল, মপতা-

েমহে, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.07 কুঠটে াঙ্গা ২৪৬ ২         েমিত িসতমভটা আজে   



৩৪৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: েিোন গং, 

মপতা-এোহাক আলী, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.07 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ৩৪ ২     হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৪৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: সমফকুল গং, 

মপতা-িতৃ-আফতাে, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.07 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ৩৫ ২     হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৪৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: েহুরুল, মপতা-

িতৃ-জোনাি আলী, 

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.07 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ১১০ ২     হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৪৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: িািু, মপতা-িতৃ-

কুো ফমকে, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.07 কুঠটে াঙ্গা ১ ১ ১১৩ ২     হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৪৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: দুলাল, মপতা-

িতৃ-ফালু, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 কুঠটে াঙ্গা ১০৩ ২         েমিত িসতমভটা আজে   

৩৪৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: জোহাদ, মপতা-

িতৃ-জিাকজেদ, সাং-

কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 কুঠটে াঙ্গা ১০৩ ২         েমিত িসতমভটা আজে   



৩৫০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: সুরুে, মপতা-      

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 কুঠটে াঙ্গা ১০৩ ২         েমিত িসতমভটা আজে   

৩৫১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আেজোপ, মপতা-

িতৃ-জোনাি  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 কুঠটে াঙ্গা ৬৮ ১         েমিত িসতমভটা আজে   

৩৫২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: তজেে, মপতা-

িতৃ-ইয়ামেন িন্ডল,  

সাং-কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 কুঠটে াঙ্গা ৬৮ ১         েমিত িসতমভটা আজে   

৩৫৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: নুরু, মপতা-িতৃ-

হমিিে,  সাং-

কুঠটে াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 কুঠটে াঙ্গা ৬৮ ১         েমিত িসতমভটা আজে   

৩৫৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: কমেে গং, মপতা-

িতৃ-হমিিে,  সাং-

োি া্ঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.16 োি াঙ্গা ১১২১ 

১৯৪৩ 

৪১৯           

৪২২ 

১০৮০ ৮২৭     অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৫৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: িেফে গং, 

মপতা-িতৃ-হমিিে,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.52 োি াঙ্গা ১১২১ 

১৯৪৬ 

৪১৯         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৫৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: দুলাল গং, মপতা-

িতৃ-েমহে,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

০.২০ 

০.১১ 

োি াঙ্গা ১১২৯ 

১৯৪৪ 

৪০০         ৪০০ ১০৮০    

১০৮০ 

৮২৭     

৮২৭ 

    অমপ বত িসতমভটা আজে   



৩৫৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: িসদ্দিন গং, 

মপতা-িতৃ-েমহে,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.61 োি াঙ্গা ১১৫৯ ২২৭         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৫৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আমিনেু, মপতা-

িতৃ-আফাে উদ্দিন,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.1 োি াঙ্গা ১১৬০ ৪৭০ ১৩২৩ ৩        

৫০৩    

৫৮৩    

৫৮০ 

    অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৫৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: নেরুল ইসলাি, 

মপতা-িতৃ-আফাে 

উদ্দিন,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.1 োি াঙ্গা ১১৬০ ৪৭০ ১৩২৪ ৫৩৫        

৬৯৯    

৬৪৪     

৮২৭ 

    অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৬০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: নুে ইসলাি, 

মপতা-িতৃ-কমেে 

উদ্দিন,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.2 োি াঙ্গা ১১৬০ ৪৭০ ১৩২১ ৫৩৫        

৬৯৯    

৬৪৪     

৮২৭ 

    অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৬১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আমিনেু েহিান, 

মপতা-িতৃ-িমেে 

উদ্দিন,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.2 োি াঙ্গা ১১৬০ ৪৭০ ১৩২২ ৫৩৫        

৬৯৯    

৬৪৪     

৮২৭ 

    অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৬২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: কাজেে, মপতা-

িতৃ-কমেে উদ্দিন,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.2 োি াঙ্গা ১১৬০ ৪৭০         অমপ বত িসতমভটা আজে   



৩৬

৩ 

নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: মহয়ােলু, মপতা-

িতৃ-কমেে উদ্দিন,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

০.১ োি াঙ্গা ১১৬০ ৪৭০         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৬৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: েমেদ, মপতা-

িতৃ-কমেে উদ্দিন,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.1 োি াঙ্গা ১১৬০ ৪৭০         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৬৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: জিাখজলোে, 

মপতা-িতৃ-েয়নাল 

আজিদীন,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.14 োি াঙ্গা ১১৬০ ৪৭০         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৬

৬ 

নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: জসোেলু, মপতা-

িনেুে আজিদীন,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.15 োি াঙ্গা ১১৬১ ১৬২         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৬৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আমিনুল, মপতা-

িতৃ-েয়নাল,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.11 োি াঙ্গা ১১৬২ ১৮১ ১৩২৮ ৫৩৫        

৬৯৯    

৬৪৪     

৮২৭ 

    অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৬

৮ 

নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: োমিনেু(িাচ্চা), 

মপতা-িতৃ-েয়নাল,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.11 োি াঙ্গা ১১৬২ ১৮১         অমপ বত িসতমভটা আজে   



৩৬৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: জিাখজলোে, 

মপতা-িতৃ-েয়নাল,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.11 োি াঙ্গা ১১৬২ ১৮১         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৭০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: িািুল, মপতা-িতৃ-

েয়নাল,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.11 োি াঙ্গা ১১৬২ ১৮১         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৭১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: োমহদুল, মপতা-

িতৃ-েয়নাল,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.1 োি াঙ্গা ১১৬২ ১৮১         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৭২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আজনায়াে, 

মপতা-িতৃ-িমতয়াে,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.21 োি াঙ্গা ১১৫৭ ১৮১ ১৩১৯ ৫৩৫        

৬৯৯    

৬৪৪     

৮২৭ 

    অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৭৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আ: োজ্জাক, 

মপতা-িতৃ-িদ্দেিে,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.2 োি াঙ্গা ১১৫৭ ১৮১ ১৩২৮ ৫৩৫        

৬৯৯    

৬৪৪     

৮২৭ 

    অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৭৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আমিনেু, মপতা-

িতৃ-কমেে,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.2 োি াঙ্গা ১১৫৮ ৭১         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৭৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: জগালোে, মপতা-

জিা: েিজসে,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

0.16 োি াঙ্গা ১১৫৮ ৭১         অমপ বত িসতমভটা আজে   



ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

৩৭৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: েমফে উদ্দিন, 

মপতা-আমেে উদ্দিন,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.12 োি াঙ্গা ১১৫৮ ৭১         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৭৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: তমিে উদ্দিন, 

মপতা-আমেে উদ্দিন,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.12 োি াঙ্গা ১১৫৮ ৭১         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৭৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: ওয়াদুদ, মপতা-

আমেে উদ্দিন,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.12 োি াঙ্গা ১১৫৮ ৭১         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৭৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: তমেকুল উদ্দিন, 

মপতা-আমেে উদ্দিন,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.12 োি াঙ্গা ১১৫৮ ৭১ ১৩২০ ৫৩৫        

৬৯৯    

৬৪৪     

৮২৭ 

    অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৮০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আমতয়াে 

েহিান, মপতা-িতৃ-

আমেে উদ্দিন,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.2 োি াঙ্গা ১১৪৩ ৪৭০         অমপ বত িসতমভটা আজে   



৩৮১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: িমতয়াে েহিান, 

মপতা-িতৃ-মনিাে 

উদ্দিন,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.2 োি াঙ্গা ১১৪৩ ৪৭০         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৮২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: োহান গং, মপতা-

িতৃ-িনেুে আলী,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.35 োি াঙ্গা ১১৪৩ ৪৭০         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৮৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আদ্দেেলু, 

মপতা-িতৃ-িনেুে 

আলী,  সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.2 োি াঙ্গা ১১৪৩ ৪৭০         অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৮৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: কজটবয়া, মপতা-

কুিুস,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.34 োি াঙ্গা ১১২৭ ৪৪৬ ১৯৪৩ ৫৩৫        

৬৯৯    

৬৪৪     

৮২৭ 

    অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৮৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: নুে জহাজসন, 

মপতা-িতৃ-কেুো,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.3 োি াঙ্গা ১১২৭ ৪৪৬ ১৯৪৪ ৫৩৫        

৬৯৯    

৬৪৪     

৮২৭ 

    অমপ বত িসতমভটা আজে   

৩৮

৬ 

নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: োমিে জহাজসন, 

মপতা-গােী মিমস্ত্র,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.15 োি াঙ্গা ২৬৬ ১ ৯০ ৩        

৫০৩    

৫৮৩     

৫৮০ 

    হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



৩৮৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: িাচ্চু, মপতা-

োহাোহান,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.07 োি াঙ্গা ২৬৬ ১ ৯০ ৩        

৫০৩    

৫৮৩     

৫৮০ 

    হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৮৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: এব্রাহীি, মপতা-

েজিদ আলী,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.1 োি াঙ্গা ২৬৬ ১ ৯০ ৩        

৫০৩    

৫৮৩     

৫৮০ 

    হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৮৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: জহাজসন আলী, 

মপতা-োন্ত্রনা জেখ,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.15 োি াঙ্গা ২৬৬ ১ ৯০ ৩        

৫০৩    

৫৮৩     

৫৮০ 

    হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৯০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: েিজসে আলী, 

মপতা-গােী মিমস্ত্র,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.15 োি াঙ্গা ২৬৬ ১ ৯০ ৩        

৫০৩    

৫৮৩     

৫৮০ 

    হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৯১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: িকিুল, মপতা-

িতৃ-কমেে উদ্দিন,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.15 োি াঙ্গা ২৬৬ ১ ৯০ ৩        

৫০৩    

৫৮৩     

৫৮০ 

    হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৯২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: মগয়াস, মপতা-

িতৃ-িকিুল জহাজসন,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.15 োি াঙ্গা ২৬৬ ১ ৯০ ৩        

৫০৩    

৫৮৩     

৫৮০ 

    হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



৩৯৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: েয়নাল িুদ্দি, 

মপতা-িতৃ-জকািে 

আলী,  সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.15 োি াঙ্গা ২৬৬ ১ ৯০ ৩        

৫০৩    

৫৮৩     

৫৮০ 

    হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৯৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আদ্দেেলু, 

মপতা-েয়নাল িুদ্দি,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.1 োি াঙ্গা ২৬৬ ১ ৯০ ৩        

৫০৩    

৫৮৩     

৫৮০ 

    হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৯৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: িেনু, মপতা-

িতৃ-আ: োত্তাে,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.1 োি াঙ্গা ২৬৬ ১ ৯০ ৩        

৫০৩    

৫৮৩     

৫৮০ 

    হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৯৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: সাইদুল হক, 

মপতা-কােী 

জিাোজম্মল,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.1 োি াঙ্গা ১৬৭ ১ ৯০ ৩        

৫০৩    

৫৮৩     

৫৮০ 

    হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৯৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: নেরুল, মপতা-

অজ্ঞাত,  সাং-

োি াঙ্গা, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.07 োি াঙ্গা ২৬৬ ১ ৯০ ৩        

৫০৩    

৫৮৩     

৫৮০ 

    হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৩৯৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আব্বাস আলী, 

মপতা-িতৃ-খচা িািুদ,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.1 োি াঙ্গা ১৯৬           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



৩৯৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: জখাচা িািুদ, 

মপতা-িতৃ-েমহিুদ্দিন,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.07 োি াঙ্গা ১৯৬           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪০০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: জচরু িািুদ, 

মপতা-িতৃ-জখাচা 

িািুদ,  সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.07 োি াঙ্গা ১৯৬           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪০১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আজনায়াে, 

মপতা-েয়নাল িুদ্দি,  

সাং-োি াঙ্গা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.07 োি াঙ্গা ২৬৬ ১ ৯০ ৩        

৫০৩    

৫৮৩     

৫৮০ 

    হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪০২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আিুল জোজগে, 

মপতা-তজগউলযা,  

সাং-জোটখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.14 জোটখাতা  ৭৫০৩ ৪০ ৩৩২৮    

৩৪৪৪ 

১     হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪০৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: েমকেজ্জািান, 

মপতা-িতৃ-জগিরু,  

সাং-জোটখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.14 জোটখাতা  ৭৫০৩ ৪০ ৩৩২৮    

৩৪৪৪ 

১     হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪০৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: িমহে, মপতা-

আিুল কাজেস,  সাং-

পচােহাট, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.25 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৫৯৫           েমিত িসতমভটা আজে   



৪০৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আব্দসু সািাদ, 

মপতা-িতৃ-আ: কুিুস,  

সাং-পচােহাট, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.33 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

২০০০           েমিত িসতমভটা আজে   

৪০৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: েমলি উদ্দিন, 

মপতা-গফুে ফাোদ্দে,  

সাং-পচােহাট, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.06 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯৯৮           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪০৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: মিষু, মপতা-গফুে 

ফাোদ্দে,  সাং-

পচােহাট, উপজেলা-

ম িলা, জেলা-

নীলফািােী।  

0.07 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯৯৮           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪০৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আলীি, মপতা-

গফুে ফাোদ্দে,  সাং-

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯৯৮           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪০৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: সািসুল হক, 

মপতা-গফুে ফাোদ্দে,  

সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.06 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯৯৮           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪১০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জি: কালাি, মপতা-

গফুে ফাোদ্দে,  সাং-

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.05 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯৯৮           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



৪১১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আমেে উদ্দিন, 

মপতা-গফুে ফাোদ্দে,  

সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।  

0.06 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯৯৮           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪১২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ সাজয়দ, মপতা-

িতৃ েিান মিমস্ত্র, সাং-

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.05 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১৪           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪১৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ েমহে, মপতা-

িতৃ-আ: কুিস, সাং-

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪১৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ েেুান, মপতা-

িতৃ-আ: কুিস, সাং-

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪১৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ আক্তাে, মপতা-

িতৃ-আ: কুিস, সাং-

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.3 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪১৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ জিাক্তাে, মপতা-

িতৃ-আ: কুিস, সাং-

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



৪১৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ আিোদ, মপতা-

িনেুে আলী, সাং-

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.3 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪১৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ জিােহান, মপতা-

আয়নাল, সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪১৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ িমে উদ্দিন, 

মপতা-জসজকন্দাে, 

সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪২০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ দ্দেমলল, মপতা-

জিা: আলী, সাং-

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪২১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ আনজেে, মপতা-

িতৃ-িকিুল, সাং-

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪২২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ ইয়াদ আলী, 

মপতা-জিা: আলী, সাং-

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



৪২৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ িুজলি, মপতা-

িতৃ-িকিুল, সাং-

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪২৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ সুেতুে, মপতা-

িতৃ-িনেুে আলী, 

সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪২৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ হেলুে, মপতা-

িতৃ-িনেুে আলী, 

সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪২৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ আিান, মপতা-

িতৃ-িমত িািুদ, সাং-

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪২৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ জকােিান, মপতা-

িতৃ-িমত িািুদ, সাং-

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪২৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিাোঃ অমেে উদ্দিন, 

মপতা-জসজকন্দাে, 

সাং-দমিণ 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৯১১           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



৪২৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আ: জোিাহান, 

মপতা-হামকিুদ্দিন, 

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৩০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আলী, মপতা-

ফজয়ে উদ্দিন ভুাঁ ইয়া, 

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৩১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: সমহদুল ইসলাি, 

মপতা-িদ্দেিে 

েহিান, দমিণ 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৩২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: চানু মিয়া, মপতা-

িুহাম্মদ েহিান, 

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৩৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: জদজলায়াে 

জহাজসন, মপতা-মেয়া 

উদ্দিন, দমিণ 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৩৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: জিান্নাফ মিয়া, 

মপতা-িতৃ-কমেিুদ্দিন, 

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



৪৩৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: শুকুে আলী, 

মপতা-জিাজন্নফ আলী, 

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৩৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: োত্তাে মিয়া, 

মপতা-আ: িদ্দেদ, 

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৩৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: িদ্দেিে, মপতা-

আ: িদ্দেদ, দমিণ 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৩৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আ: খাজলক, 

মপতা-কালু জেখ, 

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৩৯ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: েয়নদু্দিন, 

মপতা-িতৃ-েজিদ 

আলী, দমিণ 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৪০ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আ: োত্তাে, 

মপতা-কুেিান আলী, 

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.2 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



৪৪১ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: জকােিান, মপতা-

আ: লমতফ, দমিণ 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৪২ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: জিজহে আলী, 

মপতা-শুকুে আলী, 

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৪৩ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: েমহে উদ্দিন, 

মপতা-নেি্ুদ্দিন, 

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৪৪ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: নুেনমি, মপতা-

আলী জিাহাম্মদ, 

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৪৫ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: ফেলু েহিান, 

মপতা-োিান উদ্দিন, 

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৪৬ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: ওমলয়াে েহিান, 

মপতা-িদ্দেিে 

েহিান, দমিণ 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   



৪৪৭ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: িািে উদ্দিন, 

মপতা-িতৃ-

তাদ্দেিুদ্দিন, দমিণ 

সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৪৮ নীলফা

িােী 

ম িলা জ া

িাে 

ম িলা জিা: আক্তাে জহাজসন, 

মপতা-ফমকে জেখ, 

দমিণ সুন্দেখাতা, 

উপজেলা-ম িলা, 

জেলা-নীলফািােী।    

0.1 দমিণ 

সুন্দেখাতা 

১৭৯৩           হস্তান্তমে

ত 

িসতমভটা আজে   

৪৪৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

কুিুস আলী, মপতা-

জিাসজলি জেখ, সাং-

জগাসাইগঞ্জ, জ ািাে, 

নীলফািােী 

0.25 জগাসাইগঞ্জ ১৯   ২১ ৭৭৬৮     প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৫০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: হুে ুজেখ, মপতা-

জিাসজলি জেখ, সাং-

জগাসাইগঞ্জ, জ ািাে, 

নীলফািােী 

0.25 জগাসাইগঞ্জ ১৯   ২১ ৭৭৬৮     প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৫১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: আেেদু্দিন জেখ, 

মপতা-োিাল জেখ, 

সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

জ ািাে, নীলফািােী 

0.25 জগাসাইগঞ্জ ১৯   ২১ ৭৭৬৮     প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৫২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: জগালাপ, মপতা-

জিােজলি জেখ, সাং-

জগাসাইগঞ্জ, জ ািাে, 

নীলফািােী 

0.25 জগাসাইগঞ্জ ২২১   ৩৭ ৭৭৮১ 

৭৭৮০ 

    প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৫৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: আব্দলু আদ্দেে, 

মপতা-িতৃ-ফল ুজেখ, 

সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

জ ািাে, নীলফািােী 

0.25 জগাসাইগঞ্জ ১৯   ২১ ৭৭৬৮     প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   



৪৫৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

তাইেদু্দিন জেখ, 

মপতা-দাজনে আলী, 

সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

জ ািাে, নীলফািােী 

0.25 জগাসাইগঞ্জ ১৯   ২১ ৭৭৬৮     প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৫৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

জিা: জোয়দান আলী, 

মপতা-কামসি জেখ 

সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

জ ািাে, নীলফািােী 

0.25 জগাসাইগঞ্জ ১৯   ২১ ৭৭৬৮     প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৫৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

জিাস্তপা জেখ, মপতা-

কাজেি জেখ সাং-

জগাসাইগঞ্জ, জ ািাে, 

নীলফািােী 

0.25 জগাসাইগঞ্জ ১৯   ২১ ৭৭৬৮     প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৫৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

জগাসাই

গঞ্জ 

উিে আলী, মপতা-

ফুলু জেখ, সাং-

জগাসাইগঞ্জ, জ ািাে, 

নীলফািােী 

0.25 জগাসাইগঞ্জ ২১৩   ২৪ ৭৭৭২     প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৫৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আলাউদ্দিন, 

মপতা-নদ্দেিুদ্দিন, 

সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

জ ািাে, নীলফািােী 

0.25 পাঙ্গা ১৭           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৫৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

সুন্দেখা

তা 

জিা: আিুল জহাজসন, 

মপতা-আদ্দেেলু হক, 

সাং-জগাসাইগঞ্জ, 

জ ািাে, নীলফািােী 

0.25 পাঙ্গা ১৮           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৬০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: আলা উদ্দিন, 

মপতা-িদ্দেিুদ্দিন, 

সাং-পাঙ্গা ম িলা, 

নীলফািােী 

0.25 জিলাপাঙ্গা ১৭           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৬১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: আিুল জহাজসন, 

মপতা-িতৃ-আদ্দেেলু 

হক, সাং-পাঙ্গা 

ম িলা, নীলফািােী 

0.25 জিলাপাঙ্গা ১৮           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   



৪৬২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: আলী আকিে, 

মপতা-িতৃ-িঞ্েেু, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.15 জিলাপাঙ্গা ১৯৮০           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৬৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা অমহচ, মপতা-োত্তাে 

তালুকদাে, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.3 জিলাপাঙ্গা ২৯৮০           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৬৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: আলতাফ আলী , 

মপতা-আ: হামিদ, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.3 জিলাপাঙ্গা ২৯৮০           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৬৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: আতাউে েহিান 

, মপতা-িতৃ-আ: 

হামিদ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.15 জিলাপাঙ্গা ২৯৮০           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৬৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: জতাো , মপতা-

ইয়াকুি আলী, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.3 জিলাপাঙ্গা ২৯৮০           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৬৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: তাজহে , মপতা-

ইয়াকুি আলী, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.3 জিলাপাঙ্গা ২৯৮০           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৬৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: জসজকন্দাে , 

মপতা-িাজহে আলী, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.15 জিলাপাঙ্গা ২৯৮০           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   



৪৬৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: আেকান আলী , 

মপতা-িতৃ-িািুদ 

আলী, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.3 জিলাপাঙ্গা ২৯৮০           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৭০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: ইয়জদ আলী , 

মপতা-িািুদ আলী, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.1 জিলাপাঙ্গা ২৯৮০           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৭১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: জেজ্জাক , মপতা-

ইয়াকুি আলী, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.1 জিলাপাঙ্গা ২৯৮০           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৭২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: মনোি , মপতা-

ইয়াদ আলী জেখ, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.1 জিলাপাঙ্গা ২৯৮০           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৭৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: িদ্দেনুদ্দিন, 

মপতা-িতৃ-নইি্ুদ্দিন, 

সাং-পাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.2 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৭৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা:আদ্দেিে , মপতা-, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.1 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৭৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: ওিে, মপতা-

হাজফে, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.15 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৭৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: হারুন আে 

েমেদ, মপতা-সমহদুল, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.15 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   



৪৭৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: জিাত্তাজলি িুদ্দি, 

মপতা-েয়নাল 

আজিদীন, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.25 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৮           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৭৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: েজলিান িুদ্দি, 

মপতা-েয়নাল 

আজিদীন, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.25 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৭৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: েব্বাে আলী, 

মপতা-েজকে আলী, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.21 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৮০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: হামলি, মপতা-

িতৃ-কাজেি আলী 

জেখ, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.3 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৮১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিাো: েমেনা জিগি, 

মপতা-িতৃ-আনজেে 

আলী জেখ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.3 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৮২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: আ: িদ্দেদ, 

মপতা-িতৃ-আেি 

আলী জেখ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.25 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭ 

২৯৭৮ 

          প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৮৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: সজিস, মপতা-

আব্দলু িদ্দেদ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

0.25 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৭           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   



৪৮৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: েুেিান, মপতা-

েয়নাল আজিদীন 

িুদ্দি, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.07 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৮৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: জোোি, মপতা-

েয়নাল আজিদীন 

িুদ্দি, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

0.08 জিলাপাঙ্গা ২৯৭৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৮৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: োিান, মপতা-

িয়নুলযা িুদ্দি, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.১৫ জিলাপাঙ্গা ২৯৭৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৮৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: খাো, মপতা-

িয়নুলযা িুদ্দি, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.১৫ জিলাপাঙ্গা ২৯৭৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৮৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: িয়ান আলী, 

মপতা-িতৃ কালু জেখ, 

সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

০.১৫ জিলাপাঙ্গা ২৯৭৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৮৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: ইউেুি, মপতা-

িতৃ আলীিুদ্দিন, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.৩ জিলাপাঙ্গা ২৯৭৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৯০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: রুস্তি আলী, 

মপতা-িতৃ িামনক 

জেখ, সাং-জিলাপাঙ্গা, 

ম িলা, নীলফািােী 

০.১৫ জিলাপাঙ্গা ২১৭৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   



৪৯১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: সাজয়দ, মপতা-

িতৃ আ: িদ্দেদ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.২ জিলাপাঙ্গা ২১৭৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৯২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: সাজিস, মপতা-

িতৃ আ: িদ্দেদ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.২ জিলাপাঙ্গা ২১৭৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৯৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: আেগে, মপতা-

িতৃ িালু জেখ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.২ জিলাপাঙ্গা ২১৭৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৯৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: সমফকুল, মপতা-

িতৃ িালু জেখ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.২ জিলাপাঙ্গা ২১৭৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৯৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: সমহদুল, মপতা-

িতৃ িালু জেখ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.২৬ জিলাপাঙ্গা ২১৭৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৯৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: জিাসজলি, মপতা-

িতৃ িালু জেখ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.২ জিলাপাঙ্গা ২১৭৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৯৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: ইব্রাহীি, মপতা-

িতৃ িালু জেখ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.২ জিলাপাঙ্গা ২১৭৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৪৯৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: েুেিান, মপতা-

িতৃ েয়নাল 

আজিদীন, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.২২ জিলাপাঙ্গা ২৯৮৯           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   



৪৯৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: জোহোি, মপতা-

িতৃ েয়নাল 

আজিদীন, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.২২ জিলাপাঙ্গা ২৯৮৯           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৫০০ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: িুেতো, মপতা-

িতৃ িনেুে, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.২ জিলাপাঙ্গা ২৯৮৯           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৫০১ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: হেিুে, মপতা-

িতৃ িনেুে, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.২ জিলাপাঙ্গা ২৯৮৯           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৫০২ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: হাজচন, মপতা-

িতৃ িনেুে, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.২ জিলাপাঙ্গা ২৯৮৯           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৫০৩ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: তসয়দ, মপতা-িতৃ 

কাল্টু িািুদ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.০৭ জিলাপাঙ্গা ৩০৮০           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৫০৪ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: আলতাি, মপতা-

হামিদ জেখ, সাং-

জিলাপাঙ্গা, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.০৮ জিলাপাঙ্গা ৩০৮০           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৫০৫ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: স্বপন, মপতা-িতৃ 

জিাোফ্ফে, সাং-

পচােহাট, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.১ জিলাপাঙ্গা ১৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৫০৬ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: ফজয়ে উদ্দিন 

গং, মপতা-নিাি 

উদ্দিন, সাং-

পচােহাট, ম িলা, 

নীলফািােী 

০.১ জিলাপাঙ্গা ১৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   



৫০৭ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: জিাতাজলি গং, 

মপতা-িতৃ নেকে, 

সাং-পচােহাট, 

ম িলা, নীলফািােী 

০.২ জিলাপাঙ্গা ১৬           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৫০৮ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: আিু তাজলি, 

মপতা-িতৃ সিজসে 

আলী, সাং-পচােহাট, 

ম িলা, নীলফািােী 

০.২ জিলাপাঙ্গা ১৮           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

৫০৯ নীলফা

িােী 

জ ািাে জ া

িাে 

ম িলা জিা: নঞ্েেু আলি, 

মপতা-িতৃ জিাকজেদ 

আলী, সাং-পচােহাট, 

ম িলা, নীলফািােী 

০.২৮ জিলাপাঙ্গা ১৮           প্রস্তামিত িসতমভটা আজে   

          ম াট = ১৯৮.
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